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Miindoricat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
Sayrfa 
362 

2 — Havale edilen evrak 362 
3 — Müzakere edilen maddeler 363 
1 — Memurin muhakemat kanununun 4 ün

cü maddesinin tefsirine dair 3/110 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye encü
menleri mazbataları 363 

2 — İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
1 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/704, 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçe
sinde 3 900 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/706, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi ka
ra bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/707 ve Dahiliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/712, Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçe
sinde 2 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/716 ve Maarif vekâleti 1932 senesi bütçe
sinde 4 800 liralık münakale yapılması hakkında 
1/717 numaralı kanun lâyihalarile İdare heye
tinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçe
sinde İ 000 liralık münakale yapılması hakkni-
da 2/76 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encü
meni mazbatası 363:364,367,370,373:375 

3 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi 
bütçesinde 800 liralık münakale yapılması hak
kında 1/709 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 364,367,370,370:373 

4 — Devlet memurları maaşatının tevhti ve 
teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/542, 
Devlet memurlan maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkında kanuna müzeyyel 1/543, Devlet me
murları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkında
ki kanuna müzeyyel 1/544, Devlet memurlan ma-

Sayrfa 
aşatınm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü
zeyyel 1/545, Devlet memurlan maaşatmm tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Ziraat vekâletine ait olan kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 1/606, Vilâ
yetler idaresi kanununun 58 inci maddesine tev
fikan 2 vilâyette idare heyeti teşkiline ve 1452 
numaralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin de
ğiştirilmesine dair 1/619 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatasile Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Adliye 
vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapılma
sına dair 1/693, Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletine ait olan kısmında değişiklik yapılması
na dair 1/694 numaralı kanun lâyihalarile tdare 
heyetinin, Devlet memurlan maaşatının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair 2/70 numaralı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 364:365 

5 — İstanbul belediyesine bağlı sular ida
resi teşkili hakkında 1/696 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası 365:366 

6 — Jandarma kanununa müzeyyel 1/526 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Da
hiliye encümenleri mazbatalan 366 

7 — Malûllerle şehit yetimlerine verilen ter
fih zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konu
lup konulmayacağının tefsiri hakkında 3/303 
numaralı Başvekâlet tezkeresile icra ve iflâs ka
nununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâve ine 
dair 1/548 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası 366:367 



Sayıfa 
8 — Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait 

hizmetler için yapılmış olan tediyatm tasfiye ve 
mahsubu hakkında 1/666 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası 367,370,376:378 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Felemenk Kı-
rallığı arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye 

Adliye vekili Yusuf Kemal Beyin vekâletten istifa 
ettiğine ve yerine izmir mebusu Saraçoğlu Şükrü 
Beyin tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi okundu. 

Maaşatm tevhit ve teadülü kanununun Evkaf me
murları hakkında da tatbikma, 

Mezkûr idarenin 1933 senesi bütçesine, 
Hariciye vekâleti teşkilâtına, 

Lâyihalar 
1 — Ankarada yaptırılacak jandarma mektebi için 

gelecek senelere sari taahhüdat icrası hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Bazı vilâyetlerde seyyar aşiret muallimleri 
teşkilâtı hakkında kanun lâyihası (Maarif, Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 30 : 
38 inci maddeleri mucibince alınmakta olan duhuliye 
resminin kaldırılması hakkında kanun lâyihası (Da
hiliye encümenine) 

4 — Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile res
mî daireler yapılması hakkında kanun lâyihası (Ma-
liye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1926 senesi bütçe ka
nununun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 2 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

7 — Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 800 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

8 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununa mü. 
zeyyel k: nün lâyihası (Muhtelit ve Bütçe encümen
lerine) 

9 — Tahsilat ve vergi komisyonlarında buluna
cak gayrimuvazzaf azaya huzur ücreti verilmesi hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
10 — îdare heyetinin, Devlet memurlun maaşları

nın tevhit ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Divanı muhasebata ait olan kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (Büt
çe encümenine) 

Sayıfa 
ve hakerh muahedenamesinin tasdiki hakkında 
1/650 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Adliye eicümenleri mazbataları 367:368,370,378:381 

10 — Madenî ufaklık para basılması hakkında 
1/550 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Ad
liye ve Öütçe encümenleri mazbataları 368:370 

Millî: emlâk taksit bedellerinin teciline mütedair 
lâyihalar müzakere ve kabul edildi. 

Cumartesi günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verilidi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Eş i t Yozgat Rize 

A. Doğan Ali 

Tezkereler 
11 —t- Cami ve mesçitlerdeki hizmetlerin tevcih 

muamelesinden harç alınıp alınmayacağının tefsirine 
dair Ba^vekâk't tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) i 

12 — Maarif vekâleti tarafından idare edilecek 
mektep j pansiyonları hakkındaki kanunun bazı mad
delerini^ değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
ilâvesin^ dair olan kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ma
arif ve Bütçe encümenlerine) , 

13 —(- Şûrayi devlette açık bulunan bir azalık için 
• Fv.-ne yjapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve [Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümene) 

Mazbatalar 
14 -f- Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri 

hakkmdja 1/541 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

15 -i- 1926 senesi Hazine hesabı umumisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3|/93 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez-
keresile] 1926 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
1/45 n uma rai i kanun lâyihası ve Divanı muhasebat en
cümeni [mazbatası (Ruznameye) 

l!> 4 - Bursa mebusu Rüştü Beyin, Arzuhal encü-
meninirj 4 - IIT - 1933 tarih ve 252 numaralı kara
rının Ujmumî Heyette müzakeresine dair 4/47 numa
ralı takriri ve mezkûr encümen mazbatası (Ruzna
meye) ; 

17 H - Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçesine 
34 900 liralık tahsisat konulmasına dair 1/685 numa
ralı ka^ıun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznajmeye) 

18 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı 

1 — SABIK ZABİT HULASASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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Umum borçları hâmilleri arasında imza edilen itilâf -
name ve ilişiklerinin tasdikma dair 1/703 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz. 
nameye) 

Muhtelif 
19 — Filyos - Ereğli hattının inşası münasebetile 

Bartın Cumhuriyet Halk Fırkası, Belediye ve Ticaret 

odası reisliklerinden ve Ereğli belediye riyasetinden 
ve Zonguldak valisi ve Cumhuriyet Halk Fırkası ve 
sair imzalarla mevrut telgraf. 

20 — Niğdenin vilâyet merkezi olarak kalması mü
nasebetile Niğde Cumhuriyet Halk Fırkası ve Niğde 
halkevi reisliklerinden mevrut telgraf. 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REÎS — Refet B. 

KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize). 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Memurin muhale cm at kanununun 4 üncü 
maddesinin tefsirine dair 3/110 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiline ve Adliye encümen
leri mazbataları fil 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

2 — İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
1 300 lirahk münakale yapılması hakkında 1/704, 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde 
3 900 liralık münakale yapılması hakkında 1/706, 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçe
sinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/707 ve Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
3 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/712, 
Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 2 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/716 ve Maarif 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 800 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/717 numaralı kanun 
lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1932 senesi bütçesinde 1 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 2/76 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası [2] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

[İl 28 numaralı matbua ve ilâve, zaptın so-
nundadı r. 

[2] 219 numaralı matbua, zaptın sonundcuhr. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umu-
miyesine dahil daire bütçelerinin merbut cetvelde 
yazılı fasılları arasında 15 200 liralık münakale 
yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi 

F. 
1 

EEİ3 — 
F. 

14 Ma 
REİS — 

300 
REİS — 

F. 
312 

REİS — 

HP 

610 
REÎS -

Aza tahsisatı 
Kabul edilmiştir. 

jtbaa işletme masrafı 
Kabul edilmiştir. 

Dahili^ye vekâleti 

M e m ı H r har ciro. hı 
Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
Kabul edilmiştir. 

İktisat vekâleti 

Mefruşat 
Kabul edilmiştir. 

Zam 
350 

Zam 
650 

Zam 
2 500 

Zam 
500 

Zam 
1 300 

Millî Müdafaa vekaleti (Kara kısmı) 
F. Zam 

706 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 4 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

363 
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Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

F. Zam 
731 Maaşatı umumiye 3 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

736 889 numaralı kanun mucibince 
hava mensubinine verilecek tah

sisat 2 412 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Zam 
749 Ecza ve malzemei tıbbiye 488 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMÎ 

B. (Gümüşane ) — Efendim, bu münakaleler en
cümence tetkik edilip matbaaya sevkedildikten 
sonra iki münakale daha geldi Hariciye vekâle
tinin 2 000, Maarif vekâletinin 4 800 liralık. 
Bunları encümen tetkik etti, muvafık gördü. Fa
kat lâyihanın tabı ve tevziine vakit kalmadı. Ten
sip buyurursanız bunları da bu münakale ka
nununa ilâve edelim (Muvafık sesleri). 

F. 
421 

Hariciye vekâleti 
Zam 

Hükümetlerle muahede ve mu
kavele aktine memur edilecek
lerle müstahdemine verilecek üc
ret, hakkı huzurlar ve harcırah 

ve kongrenin sair masarifi 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Zam 

Maarif vekâleti 
532 Devletçe deruhde edilen ücret 

ve masraflar 4 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

B. (Gümüşane) — Efendim, Tenzil ve zam ye
kûnları 22 000 lira oluyor. 

REİS — Birinci maddedeki 15 200 lira, 
22 000 lira oluyor. Maddeyi bu suretle kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

3 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi 
bütçesinde 800 liralık münakale yapılması hak
kında i/709 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası fil 

fil 216 numaralı matbua zaptın sonun dadıt 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Btmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi büt
çesinde münakale yapılması hakkmda kanun 

MADDE 1 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
malî senesi bütçesinin 7 nci faslmın 2 nci mad
desinden 800 lira tenzil edilerek ( hükmedil
miş borçlar karşılığı ) namile yeniden açılan 
19 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye arz-
diyorum. 

4 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/542, 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/543, Devlet me
murları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1/544, Devlet memurları ma
aşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/545, Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Ziraat vekâletine ait olan kısmın
da değişiklik yapılmasına dair 1/606, vilâyetler 
idaresi kanununun 58 inci maddesine tevfikan 
2 vilâyette idare heyeti teşkiline ve 1452 numa
ralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin değiştiril
mesine dair 1/619 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatasile Devlet memur
ları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Adliye vekâle
tine ait olan kısmında değişiklik yapılmasına 
dair 1/693, Devlet memurları maaşatının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
ait olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 
1/694 numaralı kanun lâyihalarile İdare heyeti
nin, Devlet memurları maaşatının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair 2/70 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası fil 

REÎS — Bu lâyihanın müstaceliyetle mü-

Iİl 212 numarak matbua zazptın sonundadır. 
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zakeresi teklif ediliyor. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurlan maaşatmm tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna merbut 
cetvelde tadilât yapılması hakkmda kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı 
kanunun 2 nci maddesine merbut cetvelde aşa
ğıda yazılı tadilât yapılmıştır: 

A) Büyük Millet Meclisi memurlarından 
merbut (1) numaralı cetvelde gösterilenlerin 
derece ve maaşları tadil edilmiş ve matbaa mu
sahhih muavinlerinin adedi ikiye indirilmiştir. 

B) Merbut (2) numaralı cetvelde derece, 
adet ve maaşları gösterilen memurlar Dahiliye, 
Adliye ve Ziraat vekâletlerile Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü kadrolarına ilâve edil
miştir. 

C) Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye 
vekâletlerinin bazı teşkilât kadroları merbut 
(3) numaralı cetvelde gösterildiği üzere tadil 
edilmiştir. 

D) Tapu ve kadastro umum müdürlüğü mer
kez ve vilâyet memurlarından derece, adet ve 
maaşları merbut (4) numaralı cetvelde göste
rilenler kadrodan çıkarılmıştır. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Efendim, ikinci maddede Mahkemei 
temyiz raportörlüklerinde istihdam edilecek 
hâkimler için baremin 6 nci derecesinden 10, 
7 nci derecesinden 15 hâkim ilâve ediliyor. Fa
kat bunlar yine hâkim evsafım haiz olacakları 
için ve icabı hale göre de istihdam edilecekle
rine nazaran cetvelden çıkarılarak ikinci 
madde olarak bir hükümle ifadesini encümeni
niz muvafık gördü. İkinci madde ( Adliye ve
kâleti kadrosuna 6 nci dereceden 10 ve 7 nci 
dereceden 15 hâkim ilâve edilmiştir. Bunlar 
lüzumunda Temyiz mahkemesi raportörlüklerin
de istihdam olunurlar ). 

Zaten bunların tahsisattan konmuştur. 
Lâyihanm 19 uncu sayıfasmda ve iki numaralı 
cetvelde Adliye vekâletine ait olan kısımda 
baremin 6 nci derecesinden 10 ve 7 nci derece
sinden 15 diye yazılıdır. Bu iki satır çıkacak
tır. Yalnız 11 icra memuru kalacaktır. Bu 
hükmün müstakil madde halinde geçmesini mu
vafık gördük. 

REİS — Efendim, Hasan Fehmi Bey (2) 
numaralı cetvelde Adliye vekâletine ait kısım
da Temyiz mahkemesi raportörlerinin cetvelden 
çıkanlmasını teklif ediyor ( Muvafık sesleri ). 
Maddeyi cetveldeki bu tadil ile reye koyuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklif edilen ikinci maddeyi okuyorum: 
MADDE 2 —- Adliye vekâleti kadrosuna 

6 nci dereceden on ve 7 nci dereceden on beş 
hâkim ilâve edilmiştir. Bunlar lüzumunda Tem
yiz mahkemesi raportörlüklerinde istihdam olu
nurlar. 

REİS — Encümen iMnoi madde olarak bu
nu teklif ediyor. 

Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, iki numaralı cetvelde, Adliye ve
kâletine ait olan kısırımdan altmcı ve yedinci 
fıkralar bu ikinci maddenin kabulü üzerine tay-
yedilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 — İstanbul belediyesine bağlı sular idaresi 
teşkili hakkında 1/696 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası fil 

REİS — Bu lâyihanm müstaceliyetle müza
keresi teklif ediliyor. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

İstanbul belediyesine bağlı ( İstanbul sular 
idaresi) teşkili hakkmda kanun 

MADDE 1 — İstanbul belediyesine bağlı ol
mak üzere (İstanbul sular idaresi) adı ile hük
mî şahsiyeti haiz hususî bir idare teşkil olun
muştur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler .. Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul sular idaresi Terkos 
sulannm işletme işlerile uğraşır. Halen belediye 
idaresinde bulunan ve bundan sonra belediyeye 
geçecek olan su işleri de İstanbul umumî mec
lisi kararile bu idareye verilebilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

lıdır 
fil 223 numaralı matbua zaptın sonuna bağ-
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MADDE 3 — Sular idaresi muhasebei umu
miye ve müzayede ve münakaşa ve ihalât ka
nunu ve belediye muhasebe nizamnamesi hüküm-
lerile bağlı değildir. Bu işler hakkında İstan
bul umumî meclisince tanzim ve Dahiliye vekâ
letince tasdik olunacak talimatname hükümleri 
tatbik olunur. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul edenler .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sular idaresi bir müdürle beş 
kişilik bir idare heyetinden ve lüzumu kadar 
müstahdemlerden mürekkeptir. Müdür ve idare 
heyeti azası belediye reisinin inhası ve Dâhiliye 
vekilinin tasdiki ile tayin olunur. Değiştirilme
leri de ayni usule bağlıdır. Belediye reisi, idare 
heyetinin reisidir. Bulunmadığı zaman azadan 
birine vekâlet ettirir. 

RElS — Reye arzediyorum. Kabul edenler .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Sular idaresinin işlerini çevir
me mesuliyeti, müdür ve idare heyetile belediye 
reisine aittir. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul edenler .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İstanbul umum meclisi azalan 
idare heyetine seçilemezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İdare heyetini teşkil edenlere 
İstanbul umumî meclisince tesbit olunacak bir 
çalışma ücreti verilir. Bunlar arasında başka ta
raftan maaş alanlar bulunursa onlar da bu üc
retten istifade ederler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Her sene nihayetinde idarenin 
blânçosu İstanbul umumî meclisine tevdi olunur. 
Meclis bu hesaplan tetkik ve tasdik eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sular idaresi, Terkos şirketi
nin haiz olduğu haklardan ve imtiyazlardan is
tifade eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen- 1 
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye vekili memurdur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. | 

I ,6 — Jandarma kanununa müzeyyel 1/526 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Dahiliye encümeni mazbataları [İl 

i REİS — Efendim, bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresi teklif ediliyor. Müstacelen müzake
resini kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etfıeyenler. Kabul edilmiştir. 

1706 numaralı jandarma kanununa müzeyyel 
muvakkat madde hakkında kanun 

MADDE 1 — 1706 numaralı jandarma ka
nununun on ikinci maddesi mucibince Harbiye 
mektebinde tahsil etmeğe ve ordu kıtalarında 
staj görmeğe mecbur olan jandarma zabitleri
nin; bu tahsilleri veya stajlan esnasında emsal
leri terfi ederlerse ve kendileri de tahsil ve 
staj neticesine kadar terfi edemediklerinden 
doüıyiyaş haddine uğnyorlarsa bu gibi za
bitler hakkında 13 haziran 1325 tarihli tah
didi sin kanunu hükmü tecil olunur. 

Bu gibilerin Harbiye veya Piyade atış mek
teplerinde bir tahsil devresinde muvaffak ola
mayanlar veya ordu kıtalan stajmda bir sicil 
müddeti olan altı ay zarfında mafevk makama 
müsait sicil alamayanlar hakkında tahdidi sin 
kanununun hükmü tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 
tarijhinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kaljtul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic-
rayft Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri me-
muMur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini 
kab^ıl edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 — Malûllerle şehit yetimlerine verilen ter
fih zammı ile hey iye ikramiyelerine haciz konu
lup j konulmayacağının tefsiri hakkında 3/303 
numaralı Başvekâlet tezkeresile icra ve iflâs ka
nununun 19 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair] 1/548 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 

t ciiniicni mazbatası [2l 

REİS — Efendim, bu lâyihanın da müs
taceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. Müsta
celiyet teklifini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabjul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı?' Maddelere geçilmesini kabul edenler... 

I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[l, 2] 217, 218 numaralı matbualar zaptın so-
I nuntiadır. 

- 3 6 6 -



I ; 6 0 2 7 - 5 - 1 9 3 3 C : 1 
tcra ve iflâs kanununun 45 inci maddesile 82 

nci maddesinin 8 numaralı bendine birer 
fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — tcra ve iflâs kanununun 45 
inci maddesine aşağıdaki yazılı fıkra ilâve edil
miştir : 

Ticarî rehinler hakkında ticaret kanunu hü
kümleri mahfuz olup alacaklı dilerse ticaret 
kanununa, dilerse bu kanun hükümlerine göre 
rehinin paraya çevrilmesini isteyebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 82 nci mad
desinin 8 numaralı bendine aşağıdaki yazılı fık
ra ilâve edilmiştir: 

Askerî malûllerle şehit yetimlerine verilen 
terfih zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne 
göre verilen inhisar beyiye hisseleri. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozat) — Efendim, 
icra ve iflâs kanunu çok sevilen ve halkın seve 
seve tatbikim arzu ettiği bir kanundur. Yalnız 
tatbikatta icradan; bilhassa icradaki küçük me
murlardan fevkalâde şikâyet vardır. Borçlu pa
ra getirip icraya koyacağı zaman memurlar ken
disine âlemin hakşinası sen misin? para yanında 
kalsın, nasıl olsa hacze geleceğiz, eşyan haczedi
lir, üçüncü şahıs istihkak iddiasında bulunur, 
bir çok merasim olur, bu suretle sen de zaman ka
zanırsın demek suretile borçlulara iraei tarik et
tiklerinden şikâyet ediliyor. Muhterem Şükrü 
Beyefendinin emin olduğumuz dirayet ve fetane-
tinden buna nihayet verilmesini bilhassa rica e-
derim. Şikâyet bilhassa küçük memurlardandır. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 — Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait 
hizmetler için yapılmış olan tediyatın tasfiye ve 
mahsubu hakkında 1/666 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil-

[11 224 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

meşini kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir 

Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hizmetler 
için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Harbi umumiden evvel ve harbi 

umumî esnasında Seyrisefain idaresince vapur 
mubayaası için ve mütarekeden 1931 senesi niha
yetine kadar Amerika ve Avrupaya icra ettirilen 
seferler dolayısile yapılan muvakkat masraflar ve 
bankalar hesabı carisinden yaptırılan tediyat ile 
sair sarfiyata ait ihzar olunan evrakı müsbiteler, 
seneleri bütçesinin umumî yekûnlarında tahsisat 
bakiyeleri bulunmak şartile, idare bütçesinde 
(Eski seneler mahsubatı) namile açılacak hususî 
bir fasıldan mahsup olunur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İktisat vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Bu, bütçe mahiyetinde midir Hasan B.? 
MÜKERREM B. (İsparta) — Hayır, hayır. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

B. (Gümüşane) — Bir müzakereye tâbidir. Tayi
ni esami ister. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye koyuyorum. 

Bundan evvelki lâyihalar için rey vermeyen 
zevat ver mı efendim? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir efendim. 

9 — Türkiye Cümhuriyctile Felemenk Ki rai-
Iıf/ı arasında ak t e dil en uzlaşma, adlî tesviye ve 
hakem murthedenamesinin tasdiki hakkında 1/650 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 
encümenleri mazbataları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kırallığı ara
sında imza edilmiş olan uzlaşma, adlî tesviye 
ve hakem muahedesinin kabul ve tasdiki hak

kında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fele-

[1] 222 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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menk Kırallığı arasında Cinevrede imza edilmiş 
olan uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedena-
mesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

10 — Madenî ufaklık para basılması hakkında 
1/550 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste • 
yen varmı efendim? 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, eski 
tarz ile basılmış, Hükümeti sakıta zamanında 
kesilmiş gerek gümüş, gerekse nikel paraları 
kaldırıp Cumhuriyet parası kesmek için bu 
kanunu getirdiğinden dolayı Hükümete teşek
kür ederim. Şunu da arzedeyim ki 10, 15 vilâ
yette bu gümüş paralar tedavül etmekte idi. 
Bu yüzden gerek halk, gerek esnaf çok zarar 
görmekte idi. Bu kanun müstaceliyetle teklif 
edilmiştir, kabulünü rica ederim . Yalnız ma
denî para basılması, denmiştir. Basılmak 
kâğıda aittir, madenî para basılmaz, kesilir. 
(Basılır sesleri) Basma, tâbiri yerine kesme tâ
birinin konulmasını rica ederim. Bir de darp
hane tâbiri vardır, kaldırılarak yerine Türkçe-
sinin konulması lâzımdır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.. 

Madenî ufaklık para kanunu 
MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 

numaralı kanunun beşinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasının uhdesine geçen 
evrakı naktiyeden 24, 591, 218 adet bir liralık 
kupürlerin tedavülden kaldırılması için mezkûr 
kanunun onuncu maddesinde yazılı (istikrar ka
nunu) beklenilmeksizin altı milyonu şimdiden 
ve diğer altı milyonu lüzum görüldüğü zaman 
bastırılmak üzere on iki milyon liralık gümüş 
para çıkarmağa Maliye vekâleti mezundur. 

12 şubat 1207 ve 16 nisan 1341 ve 4 şubat 

[1] 214 numarah matbua zaptın sonundadır. 

1928 tarih ve 411, 624 ve 1027 numaralı kanun
larla tedavüle çıkarılmasma mezuniyet verilen on 
milyon liralık yüz paralık ve beş ve on kuruş
luk bronz ve yirmi beş kuruşluk nikel meskukâ
tın ye 1326 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun onuncu maddesile 2 şubat 1332 tarihli ka
nun hükümlerine göre tedavüle çıkarılmasma 
salâhiyet verilen bir milyon liralık beş, on, yirmi 
ve kjrrk paralık nikel paraların yerine en çok ye
di milyon liralık nikel ve bronz para basmak için 
Malîye vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok 
sesleri). Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bastırılacak gümüş paraların 
evsafı şöyle olacaktır: 

Sıklet ve 
Sıkleti ayar tole-

Ayan Gram ransı binde 
100 kuruşluk 0,900 12 + 3 
50 
25 

» 
» 

0,900 
0,900 

6 
3 

+ 
+ 

3 
3 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nikel paraların evsafı şöyle 
olacaktır: 

Halitası: (Nikel) 0,75 - (Bakır) 0,25. 

10 kuruşluk 
5 » 
1 » 

Sıkleti 
Gram 

6 
4 
2,5 

Sıklet ve 
ayar tole
ransı binde 

•f 1 

1-1 

-f 1 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bronz meskukât 10 paralık di

ğer tabirle 25 santimlik şöyle olacaktır: 
Sıklet ve 

Sıkleti halite tole-
Halitası Gram ransı yüzde 

Alüminyom 0,100 
Bakır 0,850 2 1 
Mevaddı ecnebiye 0,050 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Gümüş para için kabul haddi 
yirmi ve on beş kuruşluk nikel para için beş ve 
bir kuruşluk nikel para için de bir lira ve bronz 
para için yirmi beş kuruştur. 

Malsandıklarma ve Cumhuriyet merkez ban-
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kası merkez ve şubelerine tediye makammda ge
tirilecek gümüş, nikel ve bronz paraların mikta
rı ne kadar olursa olsun kabul edilir. 

Mübadele için malsandıklarile Cumhuriyet 
merkez bankası merkez ve şubelerine getirilecek 
madenî para beş liradan aşağı olmamak üzere 
kabul edilerek değiştirilir. 

Şu kadar ki Merkez bankasında bu suretle 
toplanacak madenî meskukâtın bir milyon lira
lıktan ziyadesi Hazine alacaklı hesabının karşılı
ğı olarak kalacak ve tekrar tedavüle vazedil
meyen miktar nisbetinde mezkûr hesabı cari 
bakiyesi mevkuf kalacaktır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış ve her ne suretle olursa ol
sun aslî şekilleri değiştirilmiş paralar kanunî 
vasıflarını ve tedavül kabiliyetlerini kaybeder
ler. 

Hiç bir alacaklı bu nevi bir parayı kabule 
icbar edilemez. Ancak tedavül neticesinde aşın
mış, yazılan ve şekilleri silinmiş paralar sıh
hatlerinde şüphe tevlit edecek derecede bozul
muş olmadıkça malsandıklan ve Hazineye dev
redilmek üzere Cumhuriyet merkez bankası ta
rafından kabul edilir. Fakat tekrar tedavüle 
çıkarılamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Basılacak gümüş paralar için 
yeniden mubayaası icap eden madenler tercihan 
memleket dahilinde olmak üzere beynelmilel pi
yasa fiatine göre Maliye vekâletince tesbit edi
len fiatlerle satın alınır. Elyevm kanunî sikke 
mahiyetini haiz gümüş paralarla 12 şubat 1340/ 
1924 tarihli kanunun dördüncü maddesi muci 
bince tedavül kıymetini haiz olan gümüş ve gü
müşlü paralar dahi birinci fıkradaki esas daire
sinde madenî fiatlerle mubayaa edilir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Birinci maddede yazılı parala
rın tedavülde bulunan her hangi nevi madenî pa
ranın yerini tutmağa kâfi gelecek nisbette yeni 
para ihzar edilerek tedavül ve mübadeleye arze-
dildikçe o neve tekabül eden eski madenî para
ların tayin ve ilân edilecek tarihten itibaren bir 
sene hitamında tedavülü memnu olduğu Maliye 
vekâletince ilân olunur. Ancak bu müddetin 
inkızasından itibaren müteakip bir sene içinde 
malsandıklarma ve Hazineye devredilmek üze
re Merkez bankası ve şubelerine vuku bulacak 
tediyatta bu paralar kaibul edilir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, evvelki lâyihalar için rey verme

yenler var mı? (Yok sesleri). Rey toplama mu
amelesi bitmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibarî kiymetleri haricinde bir fiat-
le veya tedavülden kaldırılmış olan eski madenî 
paralarm her hangi bir fiatle mübadele va
sıtası olarak kullanılması memnudur. 

Bu memnuiyet hilâfında hareket edenlerin 
kullandıkları paralar zaptedilerek tanzim olu
nacak zabıt varakasile sulh mahkemesine sevk-
olunur. 

Mahkemece itibarî kiymetlerinin haricin
de bir fiatle parayi kullananlar hakkında bir 
liradan aşağı olmamak üzere kullanılan paranın 
yirmi misli ağır para cezası alınmasına hük-
molunur. Zaptedilen para da hükmolunan ce
zanın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış gümüş parayi sür
mek isteyenler hakkında da bu paraların mu-
saderesile beraber bir aya kadar hapis ve beş 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmedilir. 

Tedavülden kaldırılan diğer ufaklıkları sür
mek isteyenler beş liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasma mahkûm edilir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı muamelât, 
mubayaat ve sarfiyat muhasebei umumiye, mü
nakaşa, müzayede ve ihalât kanunlarına tâbi 
değildir. 

Basılacak paraların evsafı sairesi Maliye ve
kâletince tesbit edilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun tatbikına müte
allik bilûmum muamelât Darphanenin mütedavil 
sermaye hesabından tedvir ve bu hususta muk-
tazi makina, alât ve edevat bedellerile Darphane 
ve damga matbaasının Hükümet merkezine nak-
lile tesisi için sarfedilecek mebaliğ dahi bu he
saptan tesviye olunur. 

Darphanece basılacak gümüş paralar kami
len merkez bankasına tevdi ve piyasadan çeki
lecek evrakı naktiye mukabilinde piyasaya çıka
rılır. Bankaya tevdi edilecek gümüş paraların 
itibarî krymetinin % 40 i bu kanunun tatbikına 
müteallik masrafların karşılığı olarak Hazinenin 
alacaklı hesabı carisi matlubuna geçirilir ve 
% 60 11715 numaralı kanunun beşinci maddesi 
mucibince bankaya verilmiş olan Hazine tahvil
lerinin itfasına tahsis olunur. 

Mübadele hitanımda artacak paradan yüz 
bin lirası Darphanenin ve damga matbaasının mü
tedavil sermayesine ve mütebakisi yine mezkûr 
tahvillerin imhasına tahsis edilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 12 — Maliye vekâleti bu kanunun 
tatbikatına başlanmasını teminen beş yüz bin 
lira kadar avans verebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Hükümetin tayin edece
ği fiat üzerinden eski gümüş meskukâtı Devlet 
alacaklarına mahsuben kabul etmeğe Maliye ve
kâleti mezundur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . ., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkındaki layi

hai kanuniye için lâyihayı kabul etmek sure
tile (198) zat reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun (198) reyle kabul edilmiştir. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nuna merbut bütçelerde bazı tadilât yapılma
sına dair lâyihai kanuniye için lâyihayı kabul 
etmek suretile (195) zat reye iştirak etmiştir. 
Binaenaleyh kanun (195) reyle kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hiz
metler için yapılmış tediyatm tasfiye ve mahsu
bu hakkındaki lâyihai kanuniye için, lâyihayı 
kabul etmek suretile (181) zat reye iştirak et
miştir. Binaenaleyh kanun (181) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Felemenk Kırallığı 
arasında imza edilmiş olan uzlaşma, adlî tesviye 
ve hakem muahedesinin kabul ve tasdiki hak
kındaki lâyihai kanuniye için, lâyihayı kabul 
etmek suretile (186) zat reye iştirak etmiştir. 
Binaenaleyh kanun (186) reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek madde kalmamıştır. Yann 
saat 14 te toplanılmak üzere inikada nihayet ve
riyorum. 

Kapanma saati : 14,45 

T ü l ü n i n h i s a r ı i d a r e s i n i n 1!):$2 m a l i s e n e s i İH'itresim.le m ü n a k a l e y a p ı l m a s ı 
h a k k ı n d a k i k a m ı n a v e r i l e n r e y l e r 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 198 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 0 
M üslen ki fi er : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 118 
Münhaller : 1 

Kabul edenler 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat, B, 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hali t Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
İMuslihittin Abdullah 
Rıfat B. 

Antalya 
Haydar B. 

B. 

İNurnan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydın 

[Fuat ^ahin B. 
İTahsin B. 

Bahkesir 
[Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
[ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

[Übeydullah B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
lAsaf B. 
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Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 4 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bs 

İbrahim B. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
şeref B 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Asım B. 

Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B4 
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Emin B. 
Gazi Antep 

Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip.Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
OL: İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Llayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
YTaşar B. 
Ziynettin Karam ursal 

İzmir 
•vâzım Pş. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin b . 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
bYuk B 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
lal il B. 

Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
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Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Alımet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzrm B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazmı B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

B. Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdı B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 

.'":#£'$:. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşen i B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 
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Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevart Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Km in Fikri B. 
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Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat E,. 
Halil B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 

Halil B. 
Kâmil fB. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osman^ade Hamdi B. 

İsparta 
Ibrahiıp. B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasa ti'ehmi B. 

| Kayseri 
Coşkun! Osman B. 
Reşit $ . 

Kırklareli 
Dr. Fıiat B. 

Kırşehir 
Hazım |B. 

Konya 
Ahmet; Hamdi B. 
Refik |B. . 
Tahsin) B. 

\ Kütahya 
Muhlis ;B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep ]B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet İş. (Bş. V.) 
Mahmujt Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet îSabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut] B. 
Yakup 1 Kadri B. 

Maraş 
Abdülkjadir B. 
Memet IB. 

Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (t. A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Me 
zun) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 

TJrfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

. 72 -
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Hakkı B. I* Yozgat 
vni Doğan B. 

jSüleyman Sim B. Zonguldak 
Celâl Sahir B, 

1932 mali senesi muvazeııei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı 
tariilât yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. 
İzzet B. ; 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydtn 
Fuat Şahin B. 

Aza a dedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

317 
195 
195 

0 
0 

: 121 
: 1 

/Kabul edenler J 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B> 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. « 
Nabi R*za B 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan H«yri B. 
Şakir B. 
}eref B 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Er tur um 
Asım B. 
Aziz B, 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B 

Bakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Enin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
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ibrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. %*«**? 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
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Serdar Ahmet B. 
Kocaeli 

Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Nuri B. . 
Mus 

Naki B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 1 
GtolipİB. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B, 
Atıf İ. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. A$ım B. 
Etem B. 
Ruseni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
ismail :Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
.Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
İDr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. "" N 

Artvin 
|Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 

Ha/öioorı Muhittin B. (Me-j 
zun) , 
Kâzım Pş. (Rs.) 

BÜecik 
Hayrettin B. 
Ibrahinji B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Ürfkı B. 
[Hasan Cemil B. 

Burdw 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
|Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
[Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

(Şükrü B. 
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Ziya Gevher B. 
Çanktn 

Talât B. 
Çorum 

îsmet B. (Mezun) 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi A.ntep 
Kılıç Ali B. 

öiretun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. ' 

İHalil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
|Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
11 asan Fehmi B. : 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

I Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
îsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
kakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B .(î. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

I Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 
I Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadrı Maksudi B. 
I Tekirdağ 
[Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
[Mustafa Vaafi B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. ( Me-
zun) 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

Van 
pilünip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 



İ : 60 27-5-1933 C : 1 
Seyrisefain idaresi bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tedi yatın tasfiye 

mahsubu hakkındaki knnuiıa verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Besni B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 181 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhal 1er : l 

/ Kabul edenler J 

İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Zülfü B. 
Edirne 

Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâzız 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Raini B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettiıı Karamurs, 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. '* •-
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 
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Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Sim B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki R. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 

Rize 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Arulkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuur i B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. v~ 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. ! 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
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İbrahim Tali B. ","" 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
îbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B, '•&• 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazmı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Refik B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim 1>. (.Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. ( Mezun ) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (t. Â.; 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. .* 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
•Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
[Emin B. 
[Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İNeemettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Kardhisar 
îsmuil B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
[Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. ( Me
zun ) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Masan B. (Rs. V.) 

TJrfa 
lAli Saip B. 
(Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Ragıp B. 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i le F e l e m e n k kıralİMJı a r a s ı n d a i m z a e d i l m i ş o l a n uz
l a ş m a a d l î t e s v i y e vo h a k e m m u a h e d e s i n i n k a b u l v e t a s d i k i 

h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

/ Kabul edenler / 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
tzzet Ulvi B. 

Hollaoğhı 

: 317 
: 186 
: 186 
: 0 

0 
: 130 
: 1 

Cemal B. 
Amasya 

Esat B. 

îsmail Hakla B 
Nafiz B. 
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Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
M^nıet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
İVasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdıır 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B . M, 
Mustafa Fehmi B. 
Re&t B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B4 

ibrahim B. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

İ : 60 25-5-1933 £ : 4 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyar bekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B ...-ı 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B, 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 

Hayrullah B. ,wv * 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit Bs 

Şevket B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit'Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı. B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Sırn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. „«$ 
Osman B. 
Turgut B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
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Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin KaraJıisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

I : 6 0 

Nâzım B. 
Rosai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

2 7 - 5 - 1 9 3 3 C : i 

Süleyman Sırrı B. 
Vrfa 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon KaraJıisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Kasılı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Alı Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

ÇanakkaU 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. ;• 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Neeip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. e 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
İbrahim Tali B ~ ' 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cirnçoz B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Refik B. f , 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 

Malatya 
Dr. Hilmi B„ < ' ^ 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. v 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
(î . A-) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
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Uuğlm 

Şükrü Kaya B. (V.) 
Huş 

Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğdt 
Ahmet Vefik Bt 
Halit B. î<* 4i^ 

Ordu 
Ahmet thsan B. 

Rke 

jHasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
(Recep Zühtü B. 
Vusuf Kemal B. 

Sivas 
(Necmettin Sadık B. 

Akif B. 

Rasim Be 
Şebin Karahisar 

Sadrı Maksudi B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Faik B. 
[Mahmut Rasim B. 

Tokat 
[Mustafa Vasfı B. (Meetm) 
Süreyya Tevfik B. (Me
ram) 

trabzoii 
İHasan B. (R. V.) 

ürfa 
[Ali Saip B. 
İMemet Emin B. 

Yozgat 
|Avni Doğan B. 

Zonguldak 
[belâl Sahir B, 
Ragıp B. . 
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Sıra No 28 e ilâve 
Memurin muhakemat kanununun 4 üncü maddesinin tefsi
rine dair 3/110 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 

encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Karar No. 30 20-V-1933 
Esas No. 3/110 

Yüksek Reisliğe 

18 nisan 1929 tarih ve 1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinde sayılan 
kaza idare şube reisleri arasında belediye reisleri zikredilmediğine istinaden Şurayi Devletin, 

eski kararından rücu ile, memurin muhakematı hakkındaki kanunun altıncı maddesinde mün-
deriç (Şuabatı idarei kaza rüesayı memurini) tabirinin şümulü dairesine belediye reislerinin 
ithal edilemeyeceği yolundaki yeni içtihadından bahsile meselenin, memurin muhakematı hak
kındaki kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri yolile, hallini isteyen ve Başvekâletin 26-XI-l93l 
tarih ve 6/4145 numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize havale buyurulmuş olan, 
Dahiliye vekilliğinin 18-X-I93l tarih ve 1952 numaralı tezkeresi hakkında yapılan 
müzakere neticesinde şubat 1329 tarihli memurin muhakematı hakkındaki kanunun 4 üncü 
maddesinde münderiç (Şuabatı idarei kaza rüesayi memurini ) tabirinin şümulü dairesinin, 
vilâyet idaresi kanunile tahdit ve tayin edilebileceğine dair bir kanun hükmü bulunmadığından 
şuabatı idarei kaza reisleri vasıflarını haiz olan ve belediye kanunu mucibince vazifelerinden 
münbais cürümlerinden dolayı memurin muhakematı hakkındaki kanun hükümlerine tâbi bulunan 
belediye reisleri hakkında dahi ayni muamele yapılması muvafık görülmüş ve bu yolda yazılan 
mazbatamız Yüksek Heyete bir tefsir fıkrası ile birlikte arzedilmişti. 

Umumî heyette cereyan eden müzakere neticesinde meselenin tekrar tetkiki hususuna karar 
verilerek mazbata encümene iade buyurulmakla keyfiyet Dahiliye vekilliği Hukuk Müşaviri 
Beyin hazır bulunduğu toplantımızda uzun uzadıya tekrar müzakere olundu. 

Bu hususta Umumî Heyette cereyan eden müzakerenin ve serdolunan mütaleatın hulâsası 
şudur: 

1 - Belediye memurları memurin kanununun birinci maddesinde yazılı vasıflan haiz olma
dıkları ve belediye memurlarının işbu maddede yazılı memurlardan sayılmayacağı hakkında 
Heyeti Umumiye kararı olduğu cihetle bunlar hakkında memurin muhakematma dair olan kanu
nun tatbik edilemeyeceği, 

2 - Belediye reislerinin şuabatı idare rüesasından sayılacağına dair Şûrayı Devletin vaktile 
vermiş olduğu tefsir kararının belediye reislerinin mansup bulundukları zamana ait olduğu, 

3 - Memurin muhakematı hakkındaki kanundan sonra çıkan vilâyet idaresi kanununun kaza
larda idare şube reislerini tadat eden maddesinde belediye reisleri sayılmadığından bunların, tefsir 
yolile, idare şube reisleri arasına konmayacağı ve meselenin kanun mevzuu bulunduğu. 

Yapılan konuşma sonunda aşağıda arzolunan noktalar tesbit edilmiştir: 
1 - Belediye memurlarının memurin kanununun birinci maddesindeki tarife dahil olmadıkları 

şüphesiz olmakla beraber 1580 numaralı belediye kanununun 102 inci maddelerinde belediye 
reis ve memurlarının vazifelerinden mütevellit veya vazifelerini ifa sırasında hadis suçlarının 



takibi hususunda memurin muhakematı hakkındaki kanunun hükümleri tatbik olunacağı musar-
rah olduğundan esas itibarile belediye reis ve memurlarının memurin muhakematı kanunu 
hükümlerine tâbi olduklarında tereddüde mahal yoktur! 

2 - Belediye reislerinin mansup olmasına dair olan i 28 nisan 330 tarihli muvakkat kanun 
13 kânunu sani 332 tarihinde Meclisi Mebusanca redcjolunarak meriyetten kaldırılmış, Şûrayı 
Devletin bahsolunan tefsir kararı ise 20 mayıs 333 tarihinde ittihaz edilmiş olmasına nazaran 
Şûrayı Devlet tefsirinin belediye reislerinin mansup loldukları zamana ait olduğu yolundaki 
mütalea da varit değildir. 

3 — Vilâyetlerin idaresi kanununda kaza idare şube reisleri arasında kaza belediye reisle
rinin zikredilmemiş olması sebebile kaza idare şubesi reislerine münhasır olan hükmün tefsir 
yolile bunlara teşmil edilmeyeceği ve meselenin kanun mevzuu olduğu yolundaki noktai nazara 
gelince: 

Vilâyet idaresi kanunu yalnız vilâyetlerin umumî idaresine ve onun memurlarına ait hüküm
leri ihtiva eden ;Ve belediyeler de dahil olduğu halde mahalli idareleri mevzuunun haricinde 
bırakan bir kanun olduğundan bunda belediyelere ve belediyelerin reis ve memurlarına şamil 
hükümler aranamaz. 

Bu izahattan sonra halli icap eden mesele şu şekilde tecelli eder: 
Kaza belediye reislerinin vazifelerinden mütevellit veya vazifelerini ifa sırasında hadis suç

larından dolayı memurin muhakematı hakkındaki kanuna tâbi olmaları belediye kanununun 102 
nci maddesi hükmü iktizasındandır. Fakat bunlar hakkında lüzum veya meni muhakeme kara
rını kaza idare şubesi reisleri hakkında olduğu gibi maifevk idare heyetimi yoksa kaza tâli me
murlarına kıyasen bulundukları kaza idare heyetininin vereceği kanunda musarrah değildir. 

Bu hal tereddüdü mucip görülmüş ve iş bundan dolayı Büyük Meclise arzolunmuştur. Bu 
tereddüdün yeni bir kanun ile izalesi mümkün olmakla beraber bu takdirde belediye kanunu
nun 102 nci maddesinin mercii tatbiki gayri muayyen kalmak gibi bir mahzur mevcut oldu
ğundan keyfiyetin tefsir yolile halli müreccah eörülmijştür. 

Kaza belediye reisleri esas itibarile bir kısım amme hizmetler ile mükellef bir dairenin ve 
onun teşkilâtının başında bulunduklarından ve kaza idare şubesi reislerinin iptidanen lüzum 
veya meni muhakemelerine karar itası salâhiyetinin mavefk idare heyetine tevdiini istilzam 
eden sebepler bunlar hakkında da tamamen varit olduğundan encümenimiz kendileri hakkında 
kaza idare şube reisleri gibi muamele ifası lâzım geleceğine kani olmuş ve bu kanaatini tesbıt 
eden tefsir fıkrası Büyük Meclisin tasvibine arzediltrjiştir. 

Dahiliye En. Reisi N. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Giresun 

A. Münir 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Samsun 
Zühtü 

Kâ. 

Aza 
Ordu 

İsmail 

Aza 
Kütahya 

Memt 

Aza 
Amasya 

Esat 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Zonguldak 

Rıfat 

Tefsir fıkrası 

Vazifelerinden münbais veya vazifelerini ifa sırasında hadis suçlarından dolayı kaza bele
diye reisleri hakkında lüzum veya meni muhakeme karan vilâyet idare heyeti tarafından verilir. 



Sıra No 219 
İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 1 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/704, Millî 
Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde 3 900 liralık münakale yapılması hakkında 1/706 
ve Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/707 ve Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/712 numaralı kanun lâyihalarile îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçe

sinde 1 000 liralık münakale yapılması hakkında 2/76 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 1 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/704 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' ' % 18 - V -1933 

Muamelât müdürlüğü • • ' ' , > • 
Sayı: 6/1551 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İktisat vekilliği 1932 malî yılı bütçesinin muhtelif fasılları arasında 1 300 liralık münakale ya
pılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 16 - V -1933 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına su
nulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İktisat vekâletinin ikiye ayrılmış ve Kalemi mahsus ve Zat işleri gibi bazı daireler yeniden teşkil 
edilmesinden ve vekâlet makamı ile devairden bazılarının evkaf binalanna nakline lüzum görülmüş 
olmasından dolayı mefruşata ait bir çok eşyanın satın alınması muktazi bulunduğundan ve İktisat 
vekâleti bütçesinin 628 inci fsalının 1 inci beynelmilel müessesata iştirak hissesi maddesinden 400 ve 
623 üncü faslın 2 nci mümessiller harcırahı maddesinden 200 ve 631 inci dahilde tahsil gören talebe 
masrafı faslından 700 liranın tasarruf edilebileceği anlaşıldığından ceman işbu 1300 liranın 610 un
cu faslın 1 inci maddesine münakalesine ihtiyaç görülmüştür. 

İktisat vekilliği 1.932 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat vekilliği 1932 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri 
arasında ceman 1 300 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

16 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. îk. V. S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



- 2 -
Münakale cetveli 

F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

628 1 Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 400 
623 2 Harcırah 200 
631 Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve 

yol masrafları 700 
610 1 Mefruşat 1 300 

1 3 0 0 1 3 0 0 

M. M. Vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde 3 900 liralık münakale yapılması hakkında 
1/706 numaralı kanun lâyihası 

T. C. "• - - *•-•' 

Beşvekâlet " " 18 - V - 1933 
Muamelât Müdürlüğü ' : 

Sayı: 6/1555 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1932 malî yılı hava bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 16-V-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

B a ş v e k i l 
- " • - îsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Kara ordusundan hava kadrosuna nakleden zabitan, askerî memur ve gedikli küçük zabi-
tanm mayıs maaşları bütçeye konulan tahsisatın ademi kif ayesi hasebile verilmemekte olduğundan 
3 000 liranın diğer fasıllar tasarrufatından naklinin zarurî bulunduğu, 

2 — Son defa kara ordusundan nakilleri icra kılınan tayyareci zabitanın 2047 numaralı kanun 
mucibince uçuş tahsisatlarının tesviyesine mevcut tahsisat kâfi gelmemekte olduğundan bu istih
kaklarının tesviye edilebilmesi için diğer fasıllar tasarrufatından 2 412 liraya ihtiyaç olduğu, 

3 — 749 uncu ecza ve malzemei tıbbiye faslına konulan tahsisat bu kere mukavelesi aktedilen ve 
mubayaası zarurî bulunan ecza bedeline kâfi gelmediğinden 488 liranın diğer fasıllardan temininin 
zarurî olduğu. 

Millî Müdafaa vekâleti 1932 hava bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi Hava kısmı bütçesinin merbut cetvelde gösterilen 
fasıl ve maddeleri arsında 5 900 liranın münakalesi yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 

Na. V. 
Hilmi 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

îk. V. 
M. Celâl 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

, Ha. V. V. 
8. Kaya 

G. 1. V. 
Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Zr. V. 
Muhlis 

16/V/1933 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 



F. 

733 
734 
739 
743 
746 

747 
750 
751 
731 
736 

749 

M. 

2 
1 
2 
3 
1 

2 

Tahsisatın 

Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Müteferrika 
Mükâleme bedeli 
Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
Melbusat 
Nakliyar 
Tamir 
Maaşatı umumiye 
889 No. h kanun mucibince 
tahsisat 
Ecza ve malzemei tıbbiye 

nev'i 

hava mensubinine verilecek 

Tenzil 

50 
100 
100 
450 
200 
600 
700 

3 150 
450 
100 

Üarti 

3 000 

2 412 
488 

5 9 0 0 5 9 0 0 

M. M. Vekâleti İ932 senesi kara bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/707 
numaralı kanun lâyihası 

T.C. • ' • ' • • ' 

Başvekalet "l -' , - 7 İ8 - V - 1933 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: 6/1545 * ~ ' : " ' ~ " ' : ' 
Büyük Millet Meclisi Yükıek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekaleti 1932 kara bütçesinde münâkale yapılması hakkında hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 18 - V - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
,, •. . fomei ' 

Esbabı mucibe lâyihası 

1932 bütçesinin 706 ücretli muhabere faslına konan 11 000 lira tahsisatın kifayetsizliği vurut 
eden sarf makbuzlarından anlaşılmıştır. 

İstanbul, İzmir şehir telefonlarile B. E. Rs. Vekâletin Avrupadaki muhtelif mahallerde bulunan 
ataşemiliterlikler ve komisyonların makamat ile yaptıkları ücretli muhaberatın masrafları hep bu 
fasıldan temin olunmaktadır. 

Tahsisatın azlığından işbu masrafların bir kısmı tediyesiz kalmıştır. Bilhassa pek mühim olan 
İstanbul şehir telefon şirketine 1 400 lira kadar olan masraf tediye edilememiş ve sene sonuna ka
dar olan muhaberat ücreti temin olunamamıştır. Buna mukabil ayni senenin 705 inci faslın 2 nci 
maddesinden 6 300 lira kadar bir para artacaktır. Bu mecburiyet karşısında 1932 bütçesinin 705 
inci faslın 2 nci maddesinden 4 000 liranın işbu 706 nci fasla münakalesi zarureti hâsıl olmuştur 
efendim. 
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İ9S2 yılı Millî Müdafaa vekâleti kanı bütçesinde i 000 liranın münakalesini dair kamın lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî yılı Millî Müdafaa vekilliği kara bütçesinin 705 inci faslının 2 nci mü-
kâleme bedeli maddesinden 4 000 liranın 706 nci ücretli muhabere ve mükâleme masrafı faslına mü
nakalesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

17 - V - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mt\ V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abelüllıalik Dr. Kesit Galip 

Na. V. İk. V. 8. 1. M. V. ' (!. 1. V. Zv. V. 
mimi M. Celâl Dr. Refik Ali Kana Muhlis 

Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 0Ö0 liralık münakale yapılması hakkında 1/712 
numaralı kanun lâyihası 

T. (1. 
lîaşvehâlel 

Muiimelâ I mü d ürl uy ü 
Sayı: 6/l»83 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliği 1932 bütçesinin bazı fasılları arasında 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22 - V -1933 te Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 

efendim. 
Kaş vekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Dahiliye vekâleti 1932 bütçesinin 300.üncü memurlar harcırahı maddesine ve 312 nci umumi 
müfettişlik harcırah faslına konulan tahsisat ihtiyaca kifayet etmediğinden tahvillerine zaruret 
hâsıl olan vali ve kaymakamlarla umumî müfettişlik mıntakası dahilinde seyahat edecek memur
ların harcırahlarının temini için sarfına acil ve katı zaruret gösterilmeyen ve tasarruf edilen 
301 inci faslın birinci masarifi tesisiye maddesine mevzu tahsisattan 140, 305 inci faslın 2 nci 
maddesinden 1 200, 305 inci faslın 3 üncü maddesinden 1 160, 313 üncü faslın 1 inci tamir 
maddesinden 500 lira ki ceman 3 000 liranın tenzihle bundan 2 500 liranın 300 üncü faslın birin
ci memurlar harcırahı maddesine ve 500 liranın da umumî müfettişlik harcırah faslına zammı 
için esbabı mucibedir. 

DühİIİııc vekili'İ/Jİ 1 !):>:> senesi bütçesinin bazı fasılları arasında .1000 liralı/, ıııiina-
kale ifapılnıasnıa dair kanun lâıjilıası 

MADDE 1 — Dahiliye vekilliği 1932 senesi bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasılları arasında 
ceman 3 000 liranın münakalesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 20 mayıs 1933 tarihinden muteberdir. 

:J:-I - V - h)33 
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301 
305 
305 

313 
300 
312 

1 
2 
3 

1 
1 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
22 - V - 1933 

P>. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Zekâ i S. Kaı/a S. Kaya M. Abdülhah'k 

JVlf. V. Na. V. İK. V. ' s . İ. M. V. ' G. î. V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Muhli* 

Münakale cetveli 

F. M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

Masarifi tesisiye 140 
Arazi ve emlâk mubayaa bedeli 1 200 
Arazi ve emlak tevzii ve takdiri için istihdam oluna
cakların ücret ve harcırahları 1 H)0 
Tamir 500 
Memurlar harcırahı 2 500 
Harcırah 500 

3 000 3 000 

İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi İ932 senesi bütçesinde 1 000 liralık münakale yapılması hak
kında 2/76 numarab: kanun teklifi 

:>:> - V - 1033 
Yüksek feeisliğâ 

1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2 inci faslının 1 inci aza harcırahı maddesin
den bin lira tenzil edilerek 350 liranın 1 inci faslın 2 inci aza tahsisatı maddesine ve 650 Uranın
da 14 üncü matbaa işletme faslına zam ve ilâvesi için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz 
ve teklif eyleriz efendim. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
/• Ferit 

MADDE 1 — İ932 senei maliyesi Büyük Millet 1 Ieclisi bütçesinin 2 nci faslının 1 inci aza har-
cirahı faslından bin lira tenzil edilerek 350 liranın 1 inci faslın 2 nci aza tahsisatı maddesine ve 650 
liranın da 14 üncü matbaa işletme faslına zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur, 



*- o 
Bütçe encümeni ma3batasl 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 159 
Fsas No. 1/704, 70ü, 707, 712 2/76 

23 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe . 

Ümuniî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına dair 
olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyurulan dört adet kanun lâyihası ile bir adet ka
nun teklifi tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mttcibelerinde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiş ve 
hepsi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzolunmüştur. 

Reis Reis V. 
Gümüşane Konya Aksaray Edirne 
//, Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya Faik 

Çorum Elâziz Erzurum îstanbuî 
Mustafa H. Tahsin Asım Sadettin 

İsparta 
M ilker rem 

Giresun 
Kâzım 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kırklareli 
M. Nahit 

Kırklareli Manisa 
Şevket M. Turgut 

Niğde Sıva 
Faik M. Remzi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa, merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmama dair 
kanun lâyihaı 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cetvelde 
yazılı fasılları arasında 15 200 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 
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CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
2 l Aza harcırahı 1 000 

DAHİLİYE VEKÂLETİ —v , - —, 
301 1 Masarifi tesisiye , " 140 " 

305 2 Arazi ve emlâk mubayaa bedeli 1 200 

3 » » tevzii ve takdiri için istihdam olunacakların ücret ! 

v e h a r c ı r a h l a r ı 1 1 6 0 

'" .'" . '" ."•:* Fasıl yekûnu 2 360 

313 1 Tamir " " ~ " 500 

~ " İKTİSAT VEKÂLETİ 
623 2 Harcırah ' 200 

628 1 Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 400 

631 Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve yol masrafları 700 

MİLLİ MÜDAFAA V. (KABA KISMI) 
705 2 Mükâleme bedeli 4 000 

MİLLÎ MÜDAFAA V. (HAVA KISMI) 
733 

734 

739 

743 

746 

747 

750 

751 

2 

1 
2 
3 

1 

2 

Müstahdemler ücre 

Muvakkat tazminat 

Müteferrika 

Mükâleme bedeli 

Muayyenat 
T ay inat 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Melbusat 

Nakliyat 

Tamir 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

• 50 

100 

100 

450 

200 
600 
700 

1 500 

3 150 

450 

100 

15 200 
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F. M, Muhassasatın nevi Tenzil 

BÜYÜK MİLLET 3IECLİSİ 
1 2 Aza tahsisatı 

14 Matbaa işletme msarafı 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
300 1 Memurlar harcırahı 

312 Harcırah 

İKTİSAT VEKÂLETİ 
ülü 1 Mefruşat 

MİLLİ MÜDAFAA V. (KABA KISMI) 
706 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

MİLLÎ MÜDAFAA V. (HAVA Ki S 311) 
731 Maaşatı umumiye 

736 889 numaralı kanun mucibince hava merısübinitıe verilecek tahsisat 

749 Ecza ve malzemei tıbbiye 

UMUMÎ YEKÛN 

«>>>»»«c-«^ 



Sıra No 216 
Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesinde 800 liralık 
münakale yapılması hakkında I 709 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 75 - V - 1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/1549 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tütün inhisarı idaresinin 932 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 18-V-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler lâyihası 

1 — Mülga Tütün inhisarı idaresince vefat eden memurların teçhiz ve tekfin masraflarile 
ailelerine dahilî nizamname ahkâmı dairesinde verilecek ikramiyeler o vakit idare masrafından 
tesviye olunmakta idi. 

2 — Bu idarenin bütçe ile tedvire başlanıldığı 1931 senesine ait bütçe kanunu ile masraf 
bütçesinde vefat eden memurların teçhiz ve tekfin masraflarile ailelerine ikramiye itası için 
ayrıca bir madde ve tahsisat vazı teklif olunmamış ve 1932 senesi bütçe kanununun 10 uncu 
maddesile bu idarenin daimî memur ve müstahdemlerinden vefat edenlerin teçhiz ve tekfin 
masrafları için ücret tertiplerinden ailelerine bir aylık ücret miktarında muavenet yapılması 
esası 1932 senesinden itibaren kabul olunmuştur. 

3 — Bu bapta Maliye vekilliğile vekâletimiz beyninde cereyan eden muhabere neticesinde 
1931,1932 bütçe kanunlarile masraf bütçelerine nazaran mevzuu tahsisata 1931 senesinde 
vefat eden memurların ne teçhiz ve tekfin masraflarının ve nede ailelerine ikramiyenin itasına 
ve 1932 senesinde vefat eden memurların ailelerine teçhiz ve tekfin masrafları için bir aylık 
ücret miktarındaki naktî muavenetten başka ayrıca ikramiye itasına imkân görülememiştir. 

4 — 1931 senesinde vefat eden müfettiş Sami Beyin varisleri tarafından teçhiz ve tekfin 
masrafile ikramiye itası hakkında açtıkları idarî dava üzerine Şûrayı Devletçe verilen ilâmda 
cenaze masrafile aile ikramiyesinin bütçede tahsisatı olmaması hasebile filhal verilememesi zaru
rî ise de tahsisat alındığında bu hakların temini lâzımğeleceği zikredilmiş olmasına ve mezkûr 
ilâm dairesinde müteveffanın ailesine verilmesi icap eden üç^maaş nisbetindeki 600 lira ikra
miye ile bir maaş nisbetindeki 200 lira cenaze masrafı taallûk ettiği sene bütçesindeki karşılığı 
olmayan ilâma müstenit borç mahiyetinde bulunmasına binaen bu borcun tesviyesini temin için 
Tütün İnhisarı İdaresinin cari sene bütçesinde 18 inci « hükmedilmiş borçlar » namı ile yeni
den bir fasıl açılması ve bu fasla bütçenin 7 inci faslının 2 inci maddesinden 800 liranın 
nakli zarurî görülmüştür. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 158 23-V-1933 
Eses No. 1J709 

Yüksek Reisliğe 

Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde 800 liralık münakale yapılmasına 
dair olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve mütalea edilmiş ve esbabı 
mucibesine nazaran teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Rs. Rs. V. 
Gümuşane Konya Aksaray Edirne Çorum Elâziz 
H. Fehmi H. Hüsnü A. Süreyya Faik Mustafa M. Tahsin 

Erzurum İstanbul İsparta Giresun Kayseri Kırklareli 
Asım Sadettin Mükerrem Kâzım A. Hilmi M. Nahit 

Kırklareli Manisa Niğde Sivas 
Şevket M. Turgut Faik M, Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1932 malî senesi tütün inhisarları idaresi 
bütçsinde 800 lira münakale icrası hakkında 

kanun lâyihası 

Madde l — 1932 malî senesi Tütün İnhi
sarı idaresi bütçesinin 7 nci faslının 2 nci 
bilûmum takip memurları ile kaçak mevadın 
masrafları maddesinden 800 liranın tenzili ile 
aynı bütçede 18 inci ( Hükmedilmiş borçlar) 
namı ile yeniden eçılan fasla naklolunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdu. 

17-V-9 33 
Baş V. Ad. V. M. M. V. Da. 
İsmet Y. Kemal Zekât Ş. Kaya 

Ha. V. V. Ma. V. Mf. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalık Dr. R. Galip 

Na. V. İk. V. S. İ. M. V-
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
G. İ. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tütün İnhisarı İdaresinin 1932 malî senesi 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

Madde l — Tütün İnhisarı İdaresinin 1932 
malî senesi bütçesinin 7 nci faslının 2 inci 
maddesinden 800 lira tenzil edilerek (hükme
dilmiş borçlar karşılığı ) namile veniden açılan 
19 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve İnhisarlar vekili memurdur. 



Sıra NQ 212 
Devlet m e m u r l a r ı m a a ş a l ı u ı n l<kvJıil ve t eadü lü h a k k ı n d a k i kaııııtıa m ü z e y y e l 
1 /542, Dcvlel m e m u r l a r ı maaşa t ı ı ı ın tevhit ve teadülü h a k k ı n d a k i k a n ı m a 
m ü z e y y e l -1/543, Devlet m e m u r l a r ı m a a s a l ı ı u u tevhi t ve teadülü l ı a k k ı n d a k i 
k a n u n a m ü z e y y e l 1/544, Devlet ıne ın ı ı r lar ı maasat ı ı ı ı ı ı tevhi t ve t eadü lü 
h a k k ı n d a k i k a n u n a müzeyye l 1/545, Devlet n ıenı ı ı r la r ı maasa l ı ı ı ı ı ı tevhit ve 
t e adü lü h a k k ı n d a k i k a n u n a ha(|lı 2 mıınai 'a l ı eelvel in Zi raa t veka le t ine ait 
o l an k ı smında defjisiklik \ a p ı l m a s ı ı ı a d a i r 1 /000, v i lâye t le r idaresi kan ı ımı-
ıııııı 5 8 iııei maddes ine tevfikan 2 v i layet le ida re he>eti teşkil ine ve 1 4 5 2 
n u m a r a l ı k a n u n a hafjlı 2 m ı n ı a r a h eelvel in değ iş t i r i lmes ine da i r 1/Olîl 
n u m a r a l ı k a n u n layihas ı ve Dahi l iye eneüıııeıı i n ıazha tas i le Devlet ıııentıır-
lar ı n ı a a s a t m ı n tevhit ve t eadü lü h a k k ı n d a k i k a n u n a harjlı 2 n u m a r a l ı 
ce tvel in Adliye vekâ le t ine ait olası k ı smında defjisiklik y a n ı l m a s ı n a da i r 
1 , 0 9 3 , Devlet m e m u r l a r ı m a a ş a l ı u ı n tevhit ve t eadü lü h a k k ı n d a k i k a n u n a 
hafjlı 2 n u m a r a l ı eelvel in S ıhha t ve i e l imai m u a v e n e t vekâ l e t i ne a i l o l a n 
k ı smında defjisiklik yap ı lmas ına da i r 1/094 n u m a r a l ı k a n u n l â y i h a l a r i l e İ d a r e 
Heye t in in , Devlet m e m u r l a r ı maasat ı ı ı ı ı ı tevhit ve t eadü lü h a k k ı n d a k i k a n u n a 
ha(jlı ee tve lde defjisiklik yap ı lmas ına d a i r 2 /70 n u m a r a l ı k a n u n teklifi ve 

Itülee e n e n m e n i m a z b a t a s ı 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/542 numa
ralı kanun lâyihası 

T. C. 
liuşövUâlcl 11 - III - 1933 

Muanıdâ! miirfiırliifjii 
Sa \ı ı: 6/621 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Edirnedeki Yanık kışla hapishanesile yeniden yapılacak bir hapishanenin teşkilât kadrosunun 
1452 sayılı teadül kanununa merbut (2) numaralı cetvelin Adliye vekâleti vilâyet memurları kıs
mına ilâvesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvelle birlikte gönderilmiştir. 

Merbut 2, 3 numaralı kadro cetvellerinde yazılı ücretlerin de 1933 malî senesi bütçe kanununa 
merbut (D) cetveline geçirilmesi iktiza ettiğinden bütçenin encümende tetkik ve müzakeresi sıra
sında bu cihetin dahi birlikte tetkikine müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

Geçen sene verilen tahsisat üzerine yapılan tetkikatta Edirnede Yanık kışla adını taşıyan metruk 
ve büyük bir kışlanın az çok tadilât ve tamirat ile iki bin raddesinde mahpusini istiap edebileceği 
anlaşılmasına mebni derhal icabının icrasına tevessül olunarak tamirat ve tadilâtın bu sene ikmali 
kaviyyen memul bulunduğundan hapishanenin idaresi için lâzımgelen memurların kadroya konul
ması zarurî görülmüştür. Bu tahsisatın kabulü adlî idarenin sayılabilen ihtiyaçlarından birisinin 
tehvinine matuf bulunacaktır. 
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Edirnedeki Yanık kışla kapislıanesilc yeniden yaplıacak hapishanelerden birinin teşkilâtı dola-

yısilc Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna mü-
zeyycl kanun lâyihası 

MADDE 1 — Edirnedeki Yanık kışlanın hapishane haline ifrağı ve kanunu mahsusu icabınca ye
niden yapılacak hapishanelerden birinin idaresi için bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı kadro cetvel
leri, Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülüne dair 18 mayıs 1929 tarihli kanuna merbut 
2 numaralı cetveldeki Adliye vekâleti faslının vilâyet memurları kısmına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

4 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

ismet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Ş. Kaya M. A bd M halik 
Mf. V. Na. V. İK. V. ' S. İ. M. V. ' (!. L. V. Zı\ V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik \ Muhlis 

'Teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvele ilâve olunacak 
Edirnedeki Yanıkkışla hapisanesi 

Dereci; Memuriyetin nevi 

8 Mü din
i l İdare memuru 
12 Hesap » 
13 Ambar » 
14 Kâtip 
17 » 

Teadül kanununa merbut iki numaralı cetvelin vilâyet lıapi 
saneleri kadrosuna ilâve 

14 Müdür 1 20 
18 Kâtip 1 12 

Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/543 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - III - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/603 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanuna zeylen Adliye ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adöt 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

45 
:ÎO 
25 
22 
20 
14 
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Esbabı mucibe 

Adlî teşkilâtımız arasında pek büyük bir mevki ve ehemmiyeti olduğuna şüphe olmayan icra 
teşkilâtının vukuf ve ihtisas sahibi zevat ellerine tevdii müsellem bir gaye teşkil etmekte olmasına 
ve bu hedefe bir anda vusul bütçeye mühim bir meblâğ ilâvesine lüzum ve ihtiyaç göstermesine 
binaen ileride bütün icra merkezlerine teşmil edilmek üzere şimdilik büyük ve mühim merkez
lerde yüksek tahsil görmüş hâkim sınıfından icra memuru istihdamı zaruridir. Bu maksadm istih
sali için de Adliye kadrosuna 30 lira maaşlı 60 adet icra memurunun ilâvesi icap eylediğinden 
60 480 lira derecesinde bütçeye bir zam yapılmıştır. 

lera memurları kadrolarının arttırılması sebebile Derlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne dair 19 mayıs 1929 tarihli ka
nuna bağlı 2 numaralı cetvelde Adliye vekâleti kısmının vilâyet memurlan faslına bu kanuna ekli 
60 adet icra memuru ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

4 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mİ V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na, V. Ik. V. S. 1. M. V. C. î. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Eefik Muhlis 

Teadül kanununa bağl ı 2 numara l ı cetvelin Adliye vekâleti 
k ı smına ilâve olunacak kadro 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Adet Lira. 

11 î c r a memuru 00 30 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/544 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - 111 - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/613 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adliye vekâleti Zat İşleri ve Hapishaneler ve Adlî Tıp işleri Müdürlükleri ile Vilâyat hapis
haneleri kadrolarında bazı tadilât sebebile Devlet memurlan maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanuna zeylen hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 4/III/1933 toplantı
sında tadilen Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cet
vellerle birlikte arzedilmiştir efendim. 

Beşvekil 
" ' * ' " " ' . . ' _ . İsmet 
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Esbabı mucibe 

Halen 20 mart 1926 tarihinden itibaren mevkii meriyette bulunan 766 numaralı hâkimler kanu
nunun üçüncü maddesinin altıncı bendi mucibince zat ve hukuk ve ceza işleri müdürlükleri ayni 
derecede olduğu ve diğer Devletlerin adlî kanunlarında zat işleri müdürlüğü müsteşarlıktan sonra 
gelerek Vekâlet umurunun tedvirinde mühim bir rol sahibi ve bizim teşkilâtımızda da diğer vekâlet
lerden istisnaen filen böyle bulunduğu halde Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanunun hini kabulünde hukuk ve ceza işleri müdürlükleri maaşları doksan lira kabul 
edilmesine rağmen Zat işleri müdürlüğü maaşı yetmiş lira olarak bırakılmış ve bu hal Adliye teşki
lâtının tazammun ettiği ehemmiyeti bütün şumulile kavrayacak kiymet ve kabiliyette bir zatın 
mezkûr vazifeye getirilmemesini intaç eylemekte bulunmuştur. Binaenaleyh bu maniin izalesi için 
müdüriyeti mezkûre maaşının hemdereceleri olan müdüriyetler maaşı nisbetinde doksan liraya ib
lağı zarurî görülmüştür. 

Takdim olunan kanun lâyihasile göz Önüne konulan ikinci bir ihtiyaç da Vekâlet hapishane
ler müdürlüğü kadrosunun eskisine nisbetle biraz daha takviyesidir; bu günkü vaziyetinden 
kadrosu 55 liralık bir müdür ile otuz liralık bir mümeyyiz ve 20, 17,5 ve 14 liralık birer kâtipten 
ibaret olan hapishaneler idaresinin şamil olacağı vüsat ve yeni tesis ve teşkillerle kesbedeceği 
ehemmiyet nazara alınırsa bu kadro ile yürütülmesi kabil olamayacağı teslim olunur. 

Binaenaleyh hapishaneler idaresinin hüsnü suretle tedviri için müdürlük maaşının yetmiş 
liraya iblâğı ve bir muavin ile beş kâtip daha ilâvesi işin icap ettirdiği acil ihtiyaçlardandır. 

Adli hizmetlerdeki tabipler ve eczacılara gelince: 
Maaşatın tevhit ve teadülü kanunu yüksek mektepten mezun olanların ilk Devlet memuriyet* 

lerine intisaplarında II inci derece maaşla vazife almalarını kabul ve iltizam ettiği ve bu suretle 
hizmete intisap edenlerden ehliyet ve liyakati görülenlerin iki senede bir terif etmelerini esas ola
rak kabul eylediği halde hapishaneler idaresine alınan hekim ve eczacıların senelerdenberi yirmi 
ve on lira gibi pek dun maaş ve derecelerde kalmaları ve adlî tabiplerin de tıbbı adlî teşkilâtın
dan beri maaşça hiç bir terfi görmemeleri muvafık görülemez. Binaenaleyh bu lâyihaya merbut 
cetvelde müfredatı gösterilen miktar üzerinden maaşlarının çoğaltılması zaruridir. 

Adliifi vekâleti Zat işleri ve İiapislıanelı r re adlî lip ışUri müdürlükleri ile rılâıjat hapislııeıuferi 
kadrolarında bazı tadilât sebebile Der/el memurları muaşatınen lerlıil re teadülü lıalkiiieluki 

l-.ir>2 numaralı kıenuna müzejiip'l kanun lâı/ilıası 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 18 mayıs 1929 tarihli ka

nuna bağlı 2 numaralı cetveldeki Adliye vekâleti faslının Zat işleri müdürlüğü kadrosu yerine 
bu kanuna ekli 1 numaralı cetvelde gösterilen kadro konulmuştur. 

MADDE 2 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 18 mayıs 1929 tarihli ka
nuna bağlı 2 numaralı cetveldeki Adliye vekâleti faslının Hapishaneler müdürlüğü kadrosu yerine 
bu kanuna ekli 2 numaralı cetvelde gösterilen kadro konulmuştur. 

MADDE 3 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 18 mayıs 1929 tarihli ka
nuna bağlı 2 numaralı cetveldeki Adliye vekâleti faslının Adlî tıp işleri müdürlüğü kadrosu ye
rine bu kanuna ekli 3 numaralı cetvelde gösterilen kadro konulmuştur. 

MADDE 4 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 18 mayıs 1929 tarihli ka
nuna bağlı 2 numaralı cetveldeki Adliye vekâleti faslınm Hapishaneler kadrosu yerine bu kanuna 
ekli 4 numaralı cetvelde gösterilen kadro konulmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir, 
MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

4 - III - 1933 
Hş. V. Ad. V. Al. M V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş\ Kapa Ş. Kaı/a M. AbdüllıaJik Dr. Kesit Galip 

Na. V. İk. V. S. i. M. V. (!. 1. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Muhlis 
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Derece Memuriyetin nevi Adet 

Adliye vekâleti zat işleri müdürlüğü 

4 Müdür 1 
8 Muavin 1 
9 » 1 

10 Mümevviz 8 
11 » ' ' 2 
12 Birinci sınıf tetkik memuru 3 
14 ikinci » » » 3 
15 Kâtip 8 
17 » 8 

Hapisaneler müdürlüğü 
(J Müdür 1 
8 Muavin 1 

11 Mümeyyiz 1 
12 Hesap memuru 2 
14 Kâtip 2 
15 » 1 
17 » 2 

Adlî tıp işleri umum müdürlüğü 

4 Müdürü umumî ve meclis reisi 1 
7 » » muavini meclis azası 1 
7 Morg müdürü meclis azası 1 

13 » asistanı 2 
7 Müşahedehane müdürü 1 

13 » asistanı 2 
19 Mubassır 2 
7 Kimyahane müdürü ve meclis azası 1 
9 » muavini 1 

1.3 » asistanı 2 
19 Müstahzar 1 
7 Tabibi adlî 3 
8 » » 2 
9 » » 3 

10 » » 2 
12 İfapisane ve tevkifhane müdürü 2 
14 » müdürü 3 
17 » » 19 
18 » » 40 
17 » kâtibi 2 
18 » » 3 
19 » » 71 



\(M 

7 
4 
2 
3 
<> 
2 
1 
• > -> 

M a a ş 
Liı-;ı 

30 
30 

10 
12 
10 
14 
12 
14 

Derece Memuriyetin nevi 

14 Tabip 
14 Eczacı 
19 Timarcı ve asistan 
18 Has t ane idare memuru 
19 » » » 
17 Ambar memuru ve vekilharç 
18 » » » 
17 Hesap ve ambar memuru 

Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 1/545 numa
ralı kanun lâyihası 

T, C. 
Başvekâlet 11 - III - 193S 

Muamelât müdürlüğü 
Haı/i: 6/607 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1452 numaralı teadül kanununa merbut cetvelin Tapu ve kadastro umum müdürlüğüne müteallik 
kısmında bazı tadilât yapılmasına dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arze-
dilmiştir efendim. 

Başvekil 
• , , . ' * ' v İsmet 

Esbabı mucibe 

2015 numaralı kanuna tevfikan yapılmakta olan tapu sicilli muhafızlığı teşkilâtının 1933 senesi 
içinde de Ankara, İstanbul, Bursa, Konya merkez vilâyetlerile Büyükada ve Mudanya kazalarında 
mevziî olarak tatbiki icap etmiştir. 

Nahiyelerden bazıları kazaya tahvil edilmiş olduğu halde bu kazaların bazılarında onar lira ma
aşlı nahiye tapu memurları istihdam edilmekte ve bazılarında tapu memurluğu vazifesi onar 
ve on ikişer liralık kâtiplere gördürülmekte ise de bu vaziyetin devamı, teşkilât itibarile bir 
takım karışıklığı mucip olmakla beraber esasen kaza tapu memurlarının en az maaşı on iki lira 
üzerinden kabul edilmiş olduğundan dokuz nahiye tapu memurluğu ile iki adet on ikişer ve üç 
adet onar liralık kaza kâtiplikleri lâğvedilerek on ikişer liralık 14 kaza tapu memurluğunun ihdası 
mecburî görülmüştür. 

Bu esasa göre 1452 numaralı kanuna merbut cetvelin Tapu umum müdürlüğüne müteallik 
kısmından tayyi ve ihdası lâzımgelen memuriyetlerin adetlerini, derece ve maaşlarını gösteren 
kanun lâyihası bağlı olarak arz ve takdim kılınmıştır. 
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Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna merbut eet-
velin Tapu ve kadastro umum müdürlüğilne müteallik kısmında bazı tadilât yapıl

masına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka

nunun ikinci maddesine merbut cetvelde aşağıda yazılı tadilât yapılmıştır. 
(A) Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün merkez ve vilâyat kısmından merbut (1) numaralı 

cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler tayyedilmiştir. 
(B) Merbut 2 numaralı cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler Tapu ve 

kadastro umum müdürlüğünün vilayet kısmına ilâve olunmuştur. 
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1933 bütçesinin tatbiki tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 

4/III/933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. DM. V. İfa. V. V. Mal. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abd ül halik 
Mf. V. Na. V. İK. V. ' s . \. M. V. ' (.i. I. V. 7A: V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Muhlis 

Maıaş 
Derece Memuriyetin nevi Adot Lira, 

[1] 

15 Muamelâ t kalemi kât ib i 
15 K a y i t » » 
15 Heye t i teft işiye kâ t ib i 
15 Sicil kalemi » 
15 E v r a k » » 
11 Vi lâya t t apu başkât ibi 
12 » » » 
14 Vilâyat ve kaza t apu memurlar ı 
15 » » » » 
17 » » » » 
18 » » » » 
19 Kaza t a p u kât ipler i 
19 Ne vahi » memur la r ı 

[2] 

8 Tapu sicil muhafızı 
10 » » » 
12 
11 
12 
14 
14 
15 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
muhafız mı 

» 
» 

kâtipleri 
» 

ııa1 

» 
» 

18 Kaza tapu memurları 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 

17 
9 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
30 
25 
20 
17,5 
14 
12 
10 
10 

43 

2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

14 

45 
35 
25 
30 
25 
20 
20 
17,5 
12 

30 
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Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı (2) numaralı cet
velin Ziraat vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 1/606 numaralı kanun 

lâyihası 

16 - IV - 1933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair 1452 sayılı kanuna bağlı olan 2 numaralı 
cetvelde yazılı ziraat teşkilâtına bazı memuriyetlerin ilâvesi hakkında Ziraat vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV - 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve merbutile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ziraat: 
Memleketimizin ihracatını kısmen ham madde halindeki ziraî maddelerimiz ve kısmen de 

doğrudan doğruya istifade olunabilecek ziraî mahsullerimiz teşkil etmektedir. Ka -
zanç kaynaklarımızın ziraî istihsalâtımıza dayandığı ve buna mukabil dünya iktisadî 
yoksulluğunda sınaî maddelerinden ziyade ziraî mahsuller üzerinde tesirini göster
diği göz önüne alınırsa ziraat işlerimizin aldığı ehemmiyet kendiliğinden belirmiş 
olur. Buğday fiatlannın korunması için tedbir alınması, giyim ihtiyaçlarımızın yabancı ellerden 
değil memleket içinden karşılanması maksadilepamuk ve dokuma sanayiinin memleketimizde ku
rulması ve bu suretle fabrikalar açılması karan karşısında iyi evsafta pamuk maddesinin memle
kette yetiştirilmesi yapılacak mühim işlerimizin başında bulunmaktadır. Bu mühim ihtityaçları göz 
önüne alan vekâlet bütçesinin sınırlan içinde lâzımgelen tedbirleri almış ve işe başlamıştır, An
cak bu mühim Devlet hizmetlerinin başarılabilmesi bu günkü teşkilâtın hiç olmazsa asgarî 
ve mütevazı bir şekilde genişletilmesine mütevakkif bulunmaktadır. Bundan Ötürü (memurlar 
maaşlarının tevhit ve teadülü kanunundaki) kadromuza bazı memurlukların eklenmesine zaruret 
hasıl olmuştur. Bazı mühim ziraî mıntakalanmızda yeniden ziraat teşkilâtı vücude getirilecektir. 
Bunun için de mevcude ilâveten dört ziraat müdürlüğü kadrosuna ihtiyaç vardır. Nazillide 
bir pamuk İslah istasyonu açılacaktır. Memleketimiz bağlarında flokseranın müstevli bir hal alması 
ve buna katılan bakımsızlıklar yüzünden çok zararlar görmüş ve hatta bazı vilayetlerimizde bağ
cılık temamen sönmüştür. Vekâlet memleket bağcılığını diriltmek için fidanlıklarından yetiştirdiği 
Amerika asma çubuklarını bağcılara dağıtmakta ve bu suretle teşviklerde bulunmaktadır. Bu 
vaziyeti göz önüne alan vekâletimiz Ankara, Manisa, Tekirdağ gibi üç mühim yerde üç büyük 
Amerika asma fidanlığı tesis etmiş olduğundan bu müesseselerin idaresi için üç mütehassıslık kad
rosuna lüzum hasıl olunmuştur. 

Bu teşebbüsleri başarabilmek için her şeyden evvel merkez teşkilâtının kuvvetlendirilmesine 
ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede işler gereği gibi takip ve en çok semereler elde olunabilecektir. 
Bunun için de Ziraat umum müdürlüğü teşkilâtına mevcut dört şubeye inzimamen beş tane mütehas
sıslık kadrosunun ilâvesi lâzımdır. 

Baytar ve zootekni 

Baytarı ve zootekni işlerinin günden güne çoğalmakta ve memleketin bu. meslek işçiliğine olan 
isteğinin bu nisbette artmakta olmasına rağmen merkez ve vilâyet itibarile kadrosunun pek dar 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1021 
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bir çerçeve içinde sıkışmış bulunması bu meslek adamlarının ülkenin dileği derecesinde varlık 
gösterememelerine sebebiyet vermektedir. Memleket iktisadiyatının en mühim rükünlerinden biri 
olan hayvan ve hayvani maddeler ihracatının tam bir kontrola tâbi tutulabilmesi ve hayvan has-
talıklarile lüzumlu derecede mücadele edilmesi ve hayvan cinslerinin memleket ihtiyaçlarına göre 
ıslahı için gerek merkez ve gerek vilâyet kadrosunda biraz genişlik yapmak suretile bu günkü 
beklenilen düzen ve çabukluğu vermek zarureti hâsıl olmuştur. 

Orman 

Orman işleri umum müdürlüğü teşkilâtının gittikçe çoğalan işlerinin teadül kanununun kabul 
ettiği kadrodaki üç şube müdürü ile idaresi kabil olamamakta ve vilâyet orman müdürlüğü kad
rosunun kifayetsizliği de bazı mühim ormanlarımızın bakımsız kalmasına meydan vermekte ve kon
trolünü teminden uzak bulunmakta ve bir çok Hazine zararları vukua gelmektedir. Bu itibarla 
fazla kaçakçılık yapılan mahallerde fırsat düştükçe orman müdüriyeti teşkilâtı vücude getirilmek 
esasına müsteniden bu defa yalnız karşılığı bulunabilen bir müdürlük ve ona muktazi kâtipliklerle 
merkez için üç tane mütehassıslık kadrosunun ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Millî iktisadiyatımızın temelini teşkil eden bu üç mühim istihsal şubesinin yukarıda yazılan en 
mütevazi kadro ihtiyaçlarını karşılayacak parayı yalnız kendi bütçesinin sının içinde bulmak za
ruretini düşünen ve buna karar veren vekâlet gerek 1452 numaralı kanunun yine ziraate ait teşkilât 
kadrosundan bir kısmını (L) cetveline geçirmek ve ücretli müstahdemler kadrolarından tasarruf 
yapmak suretile temin eylemek çaresini bulduğundan bağlı kanun lâyihasını hazırlamış ve takdim 
eylemiştir, 

Devlet memurları maaşettının tevhit ve teadülüne dair olun 1152 numaralı kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelde yazılı Ziraat teşkilâtına bazı memuriyetlerin ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanu
nun 2 numaralı cetvelinde yazılı ziraat teşkilâtına bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen memuriyet
ler ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yapmağa Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

12 - IV - 1933 
Hş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Ziraat vekâleti teşkilâtına bazı memuriyetlerin ilâvesi hakkın

daki kanuna bağlı cetvel 

Derece Memuriyetin nevi deıt 

5 
1 
3 
1 
2 
1 
4 

1 
1 

4 
14 

12 
3 
1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

70 
55 
40 
55 
55 
45 
70 

55 
55 

45 
35 

25 
70 
30 
12 
10 

6 Ziraat umum müdürlüğü mütehassısı 
7 Birinci sınıf ziraat müdürü 
9 Üçüncü » » » 
7 Islah istasyonu müdürü 
7 Fidanlık mütehassısı 
8 » » 
6 Baytar İL Müdürlüğü mütehassısı 
7 Birinci sınıf baytar müdürü ve müca

dele reisi 
7 Bakteriyolojihane müdür muavini 
8 İkinci sınıf baytar müdürü ve müca

dele reisi 
10 Dördüncü sınıf baytar müdürü 
12 Birinci sınıf sıhhiye ve muayene 

baytarı 
6 Orman U. Müdürlüğü mütehassısı 

11 Orman müdürü 
18 Kâtip 
19 » 

Vilâ 3tler idaresi kanununun 58 inci maddesine tevfikan, 2 vilâyette idare heyeti teşkiline ve 1452 
numaralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin değiştirilmesine dair 1/619 numaralı kanun lâyi

hası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 16 - IV -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1015 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vilâyetler idaresi kanununun 58 inci maddesine göre iki vilâyette idare heyeti teşkiline ve 
1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin değiştirilmesine dair Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Vilâyet idaresi kanununun 58 inci maddesi lüzum görülen vilâyetlerde valinin riyaseti altında 
bulunmak ve mülkiye veya hukuk mektepleri mezunlarından intihap edilmek üzere üç azadan müte
şekkil idare heyetlerinin tesisi için Dahiliye vekâletine salâhiyet vermiştir. 
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Vilâyet idare heyetlerinde aza bulunan devair reislerinin kendi dairelerine ait işlerle iştigal et

meleri yüzünden idare heyetleri ekseriya muntazaman içtima edememektedir. 
iştigal sahası ayni derecede geniş olan idare heyetinin mütenevvi işleri matlup dikkat sürat ve 

intizam ile tetkik ve intaç edilebilmesi için sık, sık içtima etmesine ihtiyaç vardır. 
İdare heyetlerinden geçen işlerin mühim kısmı Hazine ve efrat hukukuna taallûk etmek itibarile 

esaslı tetkikat neticesinde karara raptına lüzum ve zaruret bulunan mesaildendir. 
Şubeler idare reislerinin günlük işleri arasına sıkışmış ve selâmetle tedviri müşkülâta uğramış 

olan idare heyetleri işlerinin; dairelerinden her birinin mesai ve meşguliyetleri diğer vilâyetlerle 
kıyas edilemeyecek derecede fazla olan ve vekâletçe lüzum görülen iki vilâyette üç azadan müte
şekkil olmak üzere idare heyetleri teşkili zarurî görülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

4 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

İki vilâyette idare heyeti teşkiline dair Dahiliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tinin 12 - IV - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlastınlan kanun lâyihası 
Başvekâletin 16 - IV - 1933 tarih ve 6/1015 numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize hava

le buyurulmakla vilâyetler idaresi umum müdürü Beyin hazır bulunduğu toplantımızda mütalea 
ve tetkik olundu. 

İşleri çok olan vilâyetlerde şuabat reislerinin vazifeleri başından ayrılarak haftada iki üç defa 
idare heyeti toplantısında bulunmaları aslî vazifelerinin teahhurunu mucip olduğu gibi bu kabîl 
vilâyetlerde idare heyetlerinin de muntazaman toplanamadıkları ve bu heyetlerde de işlerin tera
küm eylediği anlaşıldığından vilâyet idaresi kanununun (58) inci maddesile Dahiliye vekâletine 
verilen salâhiyete istinaden lüzum görülecek iki vilâyette yetmiş lira aslî maaşlı azadan mürekkep 
idare heyetinin teşkilini encümenimiz muvafık bulduğundan lâyihanın aynen kabulüne karar ve
rilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da. K. Reisi N. U. V. M. M. Katip Aza Aza Aza 
Tekirdağ (Çanakkale Hurdur Muş Elfıziz Amasya 
M. Faik Şükrü Halit Tl anan Reşit Hüseyin Esat 
Aza Aza Aza Aza 

Corum ("firesini Kars Zonguldak " • ' ' • " ' . ' 
l.K emal A. Münir Baha Tali 11 ifat ' ,;: - ' : 

Vilâyet idaresi kanununun />8 inci maddesine tevfikan idare heyeti teşkiline ve 145.2 
numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin tadiline dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 58 inci maddesi mucibince iki vilâyette teşkil edilecek 

idare heyetleri kadrosunu ve maaş miktarını gösterir cetvel 1452 numaralı kanunun 2 nci madde
sine merbut 2 numaralı cetvele ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 28 
Esas No. 1/619 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya îçra Vekilleri heyeti memurdur. 

12 - IV - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V.; Ha. V. Mal. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi S- Kakk Dr. T. Büstü M. Ahdülhalik 
Mf. V. Na. V. İK. V. ' S. İ. M;. V. (i/î. V. Zv. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Raua Muhlis 

Maaş 
Derece Memuriyetin -nevi Adet Lira 

6 İ d a r e heyet i azalığı 6 70 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı (2) numaraalı cet
velin Adliye vekâletine ait kısmında değişiklik yapılmasına dair 1/693 numaralı kanun 

lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 16 - V - 1933 

Muamelât müdürlüğü . . ' 
Sayı: 6/1505 • . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maaşları karşılığı Adliye vekilliği maaşatı umumî tasarrufatmdan temin edilmek şartile Temyiz 
mahkemesi kadrosuna yirmi beş raportör ilâvesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 13 - V - 1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
• • • " ' " • - . İsmet 

Temyiz mahkemesi teşkilâtına raportör ilâvesi dolayısile Devlet memurları maaşlarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihasının esbabı mucibesidir 

Temyiz mahkemesinin 1932 senesi istatistik cetvellerine gjöre 1933 yılına ceza dairelerinden birin
cisinde 4597, ikincisinde 3059, üçüncüsünde 8367, dördüncilsünde 10134 ki - yekûn olarak 26156 
dava devrolunduğu ve ticaret dairesi devrinin de 3207 saytsma iriştiği görülmektedir. 

Her ceza dairesine gelen dava sayısının ortalaması hiç bir yıl dokuz binden ve her dairede çıkan 
işin ortalama itibarile yedi binden aşağı düşmediği de yine o cetvellerden anlaşılmasına göre tem
yizde evrakın birikmesi iş çıkmamasından değil, gelen işlerin hepsini sırasile okumağa maddî imkân 
ve istitaat bulunamamasmdan ileri geldiği sabittir. Bu mülâhaza yıllık geliri beş bini geçen tica
ret ve beş bine yaklaşan birinci hukuk daireleri için de vjarittir. 

Otuz bini geçen devirli iş, bir temyiz mahkemesini bir sene müddet başlı başına uğraştırabilecek 
bir yekûndur. Devir sayısı her yıl artmakta olduğuna göre j bu halin devamı temyize gelen bir işin 
sıra tertibi dairesinde çıkması için en az iki sene geçmesini çaresiz kılacaktır ki bu netice mem
leketin adlî cihazını akamete uğratır. 

Vakıa Yüksek Meclisin tetkikine arzolunan teşkilat kanun lâyihasında en çok temyiz mahkeme
sinin bu günkü vaziyetini düzeltecek esaslı hükümler konulmuş ise de bu lâyihanın kanun halini 
alıncaya kadar halin böylece devamı o kanundan beklenilen semerelerin inkişafını belki bir kaç se-
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ne geriye bırakabileceğinden buna mahal kalmamak ve o kanunun tatbik sahasına geçmesine kadar 
ceza dairelerinde birikmiş olan işler çıkanlabilmek üzere muvakkat tedbirler alınması hal ve masla
hatın zaruretlerindendir. 

işte takdim olunan lâyiha ile temyiz mahkemesine lüzumu kadar raportör ilâvesi istihdaf olun
ması bu icaplardan ileri gelmiştir . 

Adedi 25 olmak üzere tesbit olunan bu raportörlerin şimdilik terakümü dikkati celbedecek dere
cede bulunan dairelerde teksifi ve terakümü alındıktan sonra her dairenin geliri nisbetinde ve işle
rin mahiyet ve ehemmiyetçe birbirine teadülü derecesine göre dairelere tevzii düşünülmektedir. 

Raportörler rey ve karara iştirak edecek değildirler. Vazifeleri kendilerine havale olunacak 
evrakı tetkik ve hulâsa ile raporunu tanzim ve heyet huzurunda takrirden ibaret olacak ve bu itibar 
ile vazifelerine taallûk eden hallerde memur sayılacaktır. 

Böyle olmakla beraber temyiz kararına mesnet olabilecek tetkikatın haddi zatindeki ehemmiye
ti ona kâfi derecede kudret ve liyakati istilzam ettiğinden bu vazifeyi göreceklerin hâkimlik sınıfı 
• derecelerinde ehliyet göstermiş kimselerden seçilmesi lâzım ve bu vazifede geçirecekleri müdde
tin hâkimlikte geçmiş sayılması da o şartlan haiz bulunanların rağbetini celp için zaruridir. 

îşte bu zaruret ilcasile hâkim sınıftan tefrik edilerek bu vazife ile tavzif kılınacak kimselerin 
tecrübelerinden lâyikile istifade olunabilmesi için bu vazifede hiç olmazsa uzunca müddet kalmaları
nı temin etmek mülâhazasile on adedi altıncı ve on beş adedi yedinci dereceden olmak üzere iki de
rece tefriki münasip görülmüştür. 

Bu mülâhazalarla hazırlanan lâyiha bu günkü ihtiyacın emir ve ilzam eylediği en müstacel bir 
tedbiri ihtiva etmekle bir an evvel kanun haline gelmesi sebeplerinin istikmali maksadile takdim 
kılınmıştır. 

Temyiz mahkemesi teşkil âkına raportör ilâvesi doluyısile Devlet memurlun mactşatınin tevhit ve. 
teadülüne dair olan li')2 numaralı kanıma müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nuna bağlı 2 numaralı cetvelin Adliye vekâletine mahsus kadrosunun Temyiz mahkemesi kismma 
işbu kanuna bağlı cetvelde yazılı kadro ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
tsmet Yusuf Kemal 

Mi. V. Na. V. 
r. Reşit (hılip Hilmi 

M. M. V. 
Zehâi 

îk. V. 

Merbutu 

Da. V. 
*Sy. Kaya 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

cetvel 

İ3-V-İÖ33 
Ha. V. V. Mal. V. 
*S>. Kaya M. Abdülhalik 

G. î. V. Zr. V. 
Ali Mana Muhlis 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Adet Lira 

6 Raportör 10 70 
7 » 15 55 
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Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı (2) numaralı cet
velin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 

1/694 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 16 - V - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1503 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı teadül kanununa bağlı iki numaralı cetvelin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kıs
mının değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 15 - V - 1933 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuş
tur efendim. 

• Başvekil 
r ' . İsmet 

Esbabı mucioe 

1 — Ankara numune hastanesinin yeni yapılan büyük pavyonunun sıhm tesisatı bu sene bite
rek ve bir taraftan da eşya ve malzemesi tamamlanarak ikinci teşrin 1933 iptidasında açılacağından 
halen 150 yatak bulunan kadrosuna bu suretle 240 yatak daha ilâvesile 390 ytağa çıkarılmış ola
caktır. Mezkûr hastanenin bu veçhile büyütülmesinden dolayı fennî ve idarî faaliyet ve muamelâtı da 
o nisbette çoğalacağından, fazlalasan bu hizmetlerinin yapılabilmesi için kadrosuna yeniden bazı 
memurların ilâvesi ve ayni zamanda hastanenin büyümesile mevcut memurlarından bazısının va
zifesi artmış olacağı cihetle bu gibilerinin de şimdiki teadül derecelerinin yükseltilmesi icap etmiş ol
makla bu günkü kadrosunun yeni ihtiyaca göre heyeti umumiyesile tadilen genişletilmesi lâzım ve 
zarurî görülmüştür. Bunlardan bu kere yapılan ilâveler ve maaş zamları merbut kanun lâyihasın
da ârzedildiği veçhile birinciteşrin 1933 tarihinden ve diğerleri ise 1 haziran 1933 tarihinden itibaren 
hıeri bulunacaktır. 

2 — Heybeliada verem sanatoryomunun dahi, teadül kanununun meriyet mevkiine konulduğu 
tarihte yalnız bir pavyondan ibaret ve 50 yatak üzerine mürettep bulunmasından memur kadrosu 
da o zaman buna nazaran tanzim kılınmış ise de sonradan yeni bir pavyon yapılarak yatak adedi 
altmışa baliğ olmuş ve bundan sonra ikinci bir pavyon daha yapılıp bu da ahiren açılmış olmakla 
bu gün yatak adedi 125 şe çıkarılmıştır. Mezkûr müessesenin bu suretle büyütülmüş olmasına bina
en işleri de ona g*öre çoğaldığından, ziyadeleşmiş bulunan bu işlerinin görülebilmesi için lüzumu 
olan memurları, bu sene için hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçe kanu
nunun 6 ncı maddesine tevfikan icra Vekilleri Heyetince tasdik edilen kadrosu mucibince istih
dam edilmekte bulunmuş ise de yeni sene bunlar için muktazi tahsisatın bu suretle teminine imkân 
olmadığı anlaşıldığından 1933 senesinden itibaren bunların da teadüle alınarak müessesenin kadro
suna ilâvesi icap eylemekte, bunun da yeni ihtiyaca gi>re keza genişletilmesi lâzımgelmektedir. 

Bunlar hakkında tanzim edilen kanun lâyihasile mevcutlarının yerlerine kaim olmak üzere ha
zırlanan muaddel kadro cetvelleri ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

141)2 numaralı teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvelin Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti kısmının değiştir ilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1452 numaralı teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvelde sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliği teşkilâtına dahil Ankara numune hastanesile Heybeliada verem sanatöryomu 
kadroları merbut cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 2 — Bu kanunun 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvele nazaran Anka
ra Numune hastanesi kadrosuna tadilen yapılan ilâvelere ve maaş zamlarına ait hükümleri teşri
nievvel 1933 tarihinden ve diğer hükümleri 1 haziran 1933 tarihinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
15 - IV - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya S. Kaya M. AudülJıalik 

Mİ V. Na. V. ÎK. V. ' S. î. M. V. ' G. î. V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi Dr. Befilc Ali Bana Mnlılis 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Ankara Numune hastanesi kadrosu 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 

7 

7 
7 
7 
7 
7 

11 
11 
11 
14 

9 
11 
12 
17 
15 
16 
17 
18 
16 
12 

Dahiliye mütehassısı Tabip 
Operatör 
Bakteriyolog ve entarıiye müte
hassısı 
Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
Göz mütehassısı 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 
Nisaiye mütehassısı 
Aklî ve asabî hastalıklar müte
hassısı 
id ra r yolları hastalıkları müte
hassısı 
Röntgen mütehassısı 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Teşrihi marazî mütehassısı 
Hayatı kimya mütehassısı 
Elektrik ve hikemî tedavi müte
hassısı 
Dahiliye muavini 
Operatör » 
Röntgen » 
Asistan 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Başeezaeı ve ecza ayniyat mutemedi 
» muavini 

Eczacı 
Hemşire 
Ayniyat mutemedi 
Levazım ve satın alma memuru 
Kâtip 

» 
Ambar memuru 
îdare memuru ve mutemet 

1 
. 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

12 

1 
1 
1 

18 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

58 

55 
55 

55 
55 
55 
55 
55 

55 

55 
55 
55 
55 
55 

55 
30 
30 
30 
20 

40 
30 
25 
14 
17,5 
16 
14 
12 
16 
25 
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1 
2 
4 
1 
1 
8 
1 
1 
1 

55 
55 
20 
30 
25 
14 
20 
17,5 
17,5 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Heybeliada verem sanaloryoınu kadrosu 
7 Baştabip ve müdür (mütehassıs) 
7 Tabip i» 

14 Asistan (tabip) 
11 Başeczacı 
12 Eczacı 
17 Hemşire 
14 Mutemet ve dahiliye memuru 
15 Depo memuru ve ayniyat mutemedi 
15 Mubayaa memuru, kâtip 

20 

idare Heyetinin, Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına dair 2/70 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 22 -IV -1933 

Muhasebe müdürlüğü 
No. Leffi 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 24 mayıs 1929 tarih ve 1452 numa
ralı kanuna merbut 2 numaralı kadro cetvelinde Meclis matbaası ambar memurunun derecesi 14 
ve maaşı 22, Muhasebe müdürünün maaşı 70 ve derecesi 6 olarak tesbit olunmuştur. 

Matbaa işlerinin teşkilâtına nazaran en mühim kısmı ambar memurluğuna ayrılmış olduğu gibi 
ayni zamanda yedi emanet ve muhafazasına tevdi plunan eşya ve levazımdan naşi en ufak tefer
ruata varıncaya kadar maddî mesuliyeti mucip olaiı vazife uhdesine tahmil olunmuştur. 

Matbaanın bütün idarî muamelât ve umurile uğraşmak ve bunları muntazam bir surette ifa 
eylemek mevki ve mecburiyetinde bulunan bu. ınejıuriyet için tahsis kılınan 22 lira maaş made-
letkâr bir nisbete makrun olmadığından tahmil olunan hizmetle kabili telif olmayan bu mikta
rın 30 liraya ve derecesinin on bire çıkarılması adalete daha uygun düşeceğine tam bir kanaat 
hâsıl edilmiştir. 

Salifülarz teadül kanununun tanziminden ve tatbikma başlandığı tarihten üç sene evvel Muha
sebe kalemi müdürlüğünün maaş ve derecesinde tezyit yapılmamış olduğu için teadül kanunu 
ile kabul olunan ve bu güne kadar 6 seneye varan [müddet zarfında bu miktar ipka olunmuştur. 

Halbuki: Altı sene evvel bu memuriyete tahsis kılman maaştan daha aşağı derecede bulunan 
müdürlüklerin derece ve maaşı bu miktara çıkarılmış olduğu gibi bundan yüksek derece ve ma
aş alan da olmuştur. 

Sonradan anlaşılan bu yanlışlığın kanunun tatbikina geçilmiş olmasından tashihine imkân bulu
namamış ve bu güne kadar da temadisine katlanılmak zarureti karşısında kalınmıştır. 

Esasen dar olan kadro dahilinde çalışkanlığı ve değeri dairece takdir edilen ve 1452 numaralı 
kanun esaslarına göre terfi imkânı olmayan bir memur için bir kaç terfi devresini bir derecede 
geçirmek mecburiyetinde kalması adalet esasına muvafık görülmemektedir. Bu memuriyete ifası 
tahmil olunan bilhassa maddî mesuliyet ve kayde değer olan para işlerinin salim ve emin bir su
rette tedviri yolunda istilzam eylediği sürat ve intizamın ve ayni zamanda bu sene B. M. M. kadro
suna alman Millî saraylardan dolayı artacak muamelâtın ehemmiyetle tetkik ve mütalea olunması 



17 
icap eylediği gibi 1452 numaralı teadül kanununda da terfi müddetinin azamî haddi 3 sene olarak 
kabul edilmiş olmasına mebni bu memuriyete tahsis olunan maaşın 80 liraya ve derecesinin beşe 
çıkarılmasının madelete muvafık olacağı ve matbaada mevcut 3 musahhih muavinliğinden elyevm 
açık olan birinin ademi lüzumuna mebni kedrodan tenzili yapılacak bu zamma karşılık tutularak 
aşağıdaki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare âmiri İdare âmiri idare âmiri 
1. Ferit M. Ali Bayraktaroğlu Halit 

MADDE 1—24 mayıs 1929 tarih ve 1452 numaralı teadül kanununa merbut, 2 numaralı cet
velde muharrer Meclis matbaası ambar memurluğuna tahsis kılınan maaş 30 liraya ve derecesi 11, 
Meclis muhasebe müdürlüğünün maaşı 80 liraya ve derecesi 5 e çıkanlmış ve bu cetvelde mevcut 
matbaa musahhih muavinliğinin adedi ikiye indirilmiştir. 

MADDE 2 — işbu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun B. M. M. tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T- B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 -V -1933 

i / . No. ir,0 
Esas No. l/n42, ~>43, »44, 54», 606, 

619, 693, 694, 2/70 
Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine merbut cetvelin bazı kısımlarında yapılacak tadilâta ve mezkûr cetvele ilâve olunacak 
memuriyetlere ait olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyurulan sekiz adet kanun lâ
yihası ile bir adet kanun teklifi ayrı ayrı tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif lâyihalarile istenilen tadilâttan bir kısmı bazı memuriyet derece ve adetlerinin tezyidine, 
bir kısmı da kadrolara yeniden ilâvesi lazımgelen memuriyetlere aittir. Encümenimizce aynen ka
bul olunan kanun lâyihaları bir lâyihada birleştirilmiştir. Umumî heyetin yüksek tasvibine arzo-
lunur. 

Reis 
(lümüşane 

H. Fehmi 

Giresun 
Kâzım 

Sivas 
M. Remzi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

İsparta 
Mükcrrem 

Y< 
S. 

Aksaray 
A. Sürcijjja 

Kayseri 
A. IIilmi 

azgat 
Sim 

Edirne Elâziz Erzurum 
Faik H.Tahsin Aziz 

Kırklareli Manisa 
M. Nahit M. Tun/ut 

Çorum 
Mustafa 

Niğde 
Faik 
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BÜTÇK UNCÜMUNİNJN TEKLİFİ 

Devlet nıennuian inansalının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna 
merbut cetvel ele tadilât yapılması hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
2 inci maddesine merbut cetvelde aşağıda yazılı tadilât yapılmıştır: 

A) Büyük Millet Meclisi memurlarından merbut (1) numaralı cetvelde gösterilenlerin derece 
ve maaşları tadil edilmiş ve matbaa musahhih muavinlerinin adedi ikiye indirilmiştir. 

B) Merbut (2) numaralı cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlar Dahiliye, Adliye ve 
Ziraat vekâletlerile Tapu ve kadastro umum müdürlüğü kadrolarına ilâve edilmiştir. 

C) Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye vekâletlerinin bazı teşkilât kadroları merbut (3) numa
ralı cetvelde gösterildiği üzere tadil edilmiştir. 

D) Tapu ve kadastro umum müdürlüğü merkez ve vilâyet memurlarından derece, adet ve maaş
ları merbut (4) numaralı cetvelde gösterilenler kadrodan çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Büyük Millet Medm 
11 Matbaa ambar memuru 1 30 
f) Muhasebe kalemi müdürü 1 80 

[2] NUMARALI CETVEL 

Dahiliye vekâleti 
6 îdare heyeti azaları 6 70 

Adliye vekâleti 
6 Mahkemei temyiz raportörü 
7 » » 

11 icra memuru 
1 Ziraat vekâleti 

6 Orman umum müdürlüğü mütehassısı 
6 Ziraat » » » 
6 Baytar » » » 

11 Beşinci sınıf orman müdürü 
18 Kâtip 
19 » 
7 Birinci sınıf ziraat müdürü 
9 Üçüncü » » » 
7 Birinci sınıf baytar müdürü ve mücadele 

reisi 
8 ikinci sınıf baytar müdürü ve mücadele 

reisi 
10 Dördüncü sınıf baytar müdürü 
12 Birinci sınıf sıhhiye ve muayene baytarı 
7 Fidanlık mütehassısı 
8 » » 
7 Birinci sınıf tohum ıslahı istasyonu 

müdürü 
7 Bakteriyolojihane müdür muavini 

10 
15 
60 
•uf* 

3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
14 
12 
2 
1 
1 
1 

70 
55 
30 

- * T 

70 
70 
70 
30 
12 
10 
55 
40 
55 
45 
35 
25 
55 
45 
55 
55 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
18 Vilâyet ve kaza tapu memurları 
8 Tapu sicil muhafızı 

10 » » » 
12 » » » 
11 » » » muavini 
12 » » » » 
14 » » » » 
14 Tapu sicil kâtipleri 
15 » » » 

L:Î 
2 
o 
1 
2 
2 
9 
2 
"2 

12 
45 
35 
25 
30 
25 
20 
20 
17 
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[3] NUMARALI CETVEL, 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti Ankara 
Numune hastanesi 

7 
7 
7 

7 

7 
7 

7 
7 

7 

7 
7 
7 
7 
7 

11 
11 
11 
14 
9 

11 
12 
17 
15 
16 
17 
18 
16 
12 

7 
7 

14 
11 
12 

Dahiliye mütehassısı ' 
Operatör 
Bakteriyolog ve entaniye müte
hassısı 
Kulak, boğaz burun hastalıkları 
mütehassısı 
Göz hastalıkları mütehassısı 
Cildî ve zührevî hastalıklar mü
tehassısı 
Nisaî hastalıklar mütehassısı 
Aklî ve asabî hastalıklar müte
hassısı 
idrar yolları hastalıkları müte
hassısı 
Röntgen mütehassısı 
Çocuk hastalıkları » 
Teşrihi marazî » 
Hayatı kimya » 
Elektrik ve hikemî tedavi müte-
tehassısı 
Dahiliye muavini 
Operatör y> 
Röntgen » 
Asistan 

Tabip 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Başeczacı ve ecza ayniyat mutemedi 
» muavini 

Eczacı 
Hemşire 
Ayniyat mutemedi 
Levazım ve satın alma memuru 
Kâtip 

» 
Ambar memuru 
îdare memuru ve mutemet 

Heybeliada verem sanatoryomu 
Baştabip ve müdür (Mütehassıs) 
Tabip (Mütehassıs) 
Asistan (Tabip) 
Başeczacı 
Eczacı 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

12 
1 
1 
1 

18 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
4 
1 
1 

55 
55 

55 

55 
55 

55 
55 

55 

55 
55 
55 
55 
55 

55 
30 
30 
30 
20 
40 
30 
25 
14 
17,5 
16 
14 
12 
16 
25 

55 
55 
20 
30 
25 
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Derece Memuriyetin nevi 

17 Hemşire 
14 Mutemet ve dahiliye memuru 
15 Depo memuru ve ayniyat mutemedi 
15 Mubayaa memuru, kâtip 

Adliye vekâleti 
Zat işleri müdürlüğü 

4 Müdür 
8 Muavin 
9 » 

10 Mümeyyiz 
11 »" 
12 Birinci sınıf tetkik memuru 
14 İkinci » » » 
15 Kâtip 
17 » 

Hapishaneler müdürlüğü 
6 Müdür 
8 Muavin 

11 Mümeyyiz 
12 Hesap memuru 
14 Kâtip 
15 » 
17 » 

7 Tabibi adlî 
8 » » 
9 » » 

10 » » 

Hapishaneler 
8 Hapishane müdürü 

12 » ve tevkifhane müdürü 
14 » müdürü 
17 » » 
18 » » V 
11 idare memuru 
12 Hesap » 
13 Ambar » 
14 Kâtip 
17 » 
18 » 
19 » 
11 Tabip 
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Derece Memuriyetin nevi 

11 Eczacı 
19 Timarcı re asistan 
18 Hastane idare memuru 
19 » » » 
17 Ambar memuru ve vekilharç 
18 » » » 
17 Hesap ve ambar memuru 

Adet 

4 
2 
3 
3 
2 
1 
3 

M*aaş 

30 
10 
12 
10 
14 
12 
14 
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[4] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
15 Muamelât kalemi kâtibi 
15 Vilâyat kayit ve münakale kalemi kâtibi 
15 Heyeti teftişiye kalemi kâtibi 
15 Memurin ve levazım müdürlüğü kâtibi 
15 Evrak kalemi kâtibi 
11 Vilâyat başkâtibi 
12 » » 
14 Vilâyat ve kaza tapu memurları 
15 » » » » 
17 » » » » 
18 Kaza tapu kâtipleri 
19 » » » 
19 Nevahi tapu memurları 

Adet . 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 

17 
9 

Maaş 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
30 
25 
20 
17,5 
14 
12 
10 
10 



Sıra No 223 
İstanbul belediyesine bağlı sular idaresi teşkili hakkında 

1/696 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü lb-V-1933 
Sayı 611511 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Belediyesine bağlı sular idaresi teşkili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra vekilleri Heyetinin 15- V- 933 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

tstanbul halkının mühim bir ekseriyeti için haizi ehemmiyet olan ve İstanbul belediyesi tarafın
dan devren satın alman terkos suyu imtiyazını işletmek üzer tesisi mukarrer sular idaresine en mu
vafık olacak şekli bulmak için bilhassa garp belediyelerinin iktisadî teşekkülleri uzun uzadıya mü-
talea edilmiştir. 

Garp şehirlerinde bu gibi amme hizmetlerini ifa eden teşekküllere belediyecilik noktasından ne 
kadar ehemmiyet atfolunduğu, bir çok şehirlerde bu gibi hizmetlerin kazanç temini esasını takip 
eden hususî şirketlere verilmeyip muhtelif şekillerde vücude getirilen (Reğie) lere verildiği görül
müştür. 

Terkos suyunun yeni idare şekli tesbit edilirken, 1929 senesinde (Barselon) şehrinde toplanmış 
olan (Belediyeler ve mahallî idareler beynelmilel kongre) müzakeratı ehemmiyetle mütalea edilmiş
tir. Bu kongre, belediyeler tarafından yapılacak iktisadî nisbetlerin en muvafık şekillerde idare 
tarzlarını ve mütehassısların bu husustaki noktai nazarlarım tetkik eylemiştir. 

Tetkikat neticesinde muhtelif memleketlerde bu nevi müesseselerin bilhassa dört şekilde kurul
duğu görülmüştür: 

1 - Muhtar idareler, 
2 - Komünler arasında kooperatifler, 
3 - Müşterek menfaatti idareler, 
4 - İmtiyazlı hususî şirketler. 
Kongrenin neticei müzakeratmda muhtelif memleketlerde en ziyade tesadüf edilen ve maksada 

en uygun olan idare şeklinin (muhtar idareler) olduğu anlaşılmıştır. 
Ezcümle Fransada (Paris) müstesna hemen biitin şehirlerde su, elektrik, havagazı gibi umuma ait 

hizmetler komünlere merbut muhtar idareler tarafından görülmektedir. 
Belçikada bu dört idare tarzı şu suretle tatbik olunur: 
1 - Muhtar idareler % 56,62, 
2 - Komünler arasında kooperatifler % 21,68, 
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3 - Müşterek menfaatli idareler % 6,2, 
4 - Hususî şirketler % 15,68. 
Kooperatifin tarzı: Nüfusu 5 000 - 25 000 arasmda değişen küçük komünlerin birleşerek vücude 

getirdikleri teşekküllerde bu nevi teşekküllere bugün için hemen Belçikada tesadüf edilir. 
Almanyada mevcut (2071) teşekkülden 1968 yani %; 95,02 si muhtar idare şeklindedir. 
Bütün sermayeleri şehir idarelerinin elinde bulunan anonim şirketler bu sahada kendilerinden 

beklenilen faydayı temin edememektedir. Anonim şirketler için bütün memleketlerde ticaret ka
nununun vazettiği murakabe tarzı münhasıran kâr temini gayesini takip eden müesseseleri is
tihdaf ettiğinden umumî hizmetlerle alâkadar bu gibi işlerin idare ve murakabe şekli anonim şir
ket şekli ile kabili telif görülememektedir. 

Müşterek menf aatli şirketler: Kısa müddetlerle kurulmaktadır. Belediyeler yeniden tesisat 
icrası mevzubahs olduğu zaman, tesisat vücude getiren şirketler ve kısa müddetle ortak olmak
ta ve bilâhare bütün tesisatı satın alındığından bu gibi idareler dahi bir müddet sonra muhtar idare 
tarzına çevrilmektedir. 

Muhtar idareler hemen bütün memleketlerde umumî hizmetlerin ifası için en ziyade tercih olu
nan idare şeklidir. Bu nevi idarelerde mesuliyet netice iltibarile belediyeye tevcih edilmekle bera
ber, mevzuun hususî ve kısmen de ticarî mahiyete ve bu itibarla istilzam ettiği alestikiyete binaen 
idareye muhtariyet verilmekte ve doğrudan doğruya resmî bir idarenin tâbi olduğu kayit ve hü
kümlerden serbest bırakılmaktadır. 

Esasen bu idare tarzı memleketimiz için de yabancı addedilmez. Filhakika inhisar idareleri mü-
tedavil sermaye ile tedvir ettikleri muameleleri de muhagebei umumiye kanunile müzayede ve mü
nakaşa kanunları hükümlerine tâbi olmayarak tamamen muhtar bir şekilde idare edildikleri gibi 
seyrisefain idaresi ve hususî bir kanunla teşkil edilmiş i olan (Ankara İmar müdüriyeti) de ayni 
suretle müzayede ve münakaşa kanunu hükümleri haricimde bırakılmıştır. 

Yapılan tetkikat neticesinde (muhtar idare ) şekli esjas ittihaz edilmiş ve terkos suyunun ida
re şeklinin de bu esas dahilinde teşekkül ettiği takdirde; mevzuatın ehemmiyetile münasip bir 
idare tarzına varılmış olacağı kanaati hâsıl olmuş ve bu kanun lâyihası ihzar ve teklif edilmiştir 
efendim. 

Dahiliye encümeni mazbjatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye, ene iim eni 

Karar No. .7:7 ;27 - V - lf):L°> 
Esas No. 1/690 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul belediyesine bağlı sular idaresi teşkili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 15 - V -1933 tarihli kararile Başvekâljetten Yüksek Meclise gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Dahiliye vekiji beyefendi ve mahsus memuru huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bağlı esbabı mucibesinde bütün medenî memleketlerde iumumî hizmetlerin ifası için en ziyade 
beğenilen idare şeklinin (muhtar idareler) tarzında olduğu ve bu nevi idarelerde mesuliyet - netice 
itibarile - belediyelere tevcih edilmekle beraber mevzuun [hususî ve kısmen de ticarî mahiyete ve bu 
itibarla istilzam ettiği elastikiyete binaen idareye muhtariyet verildiği ve doğrudan doğruya resmî 
bir idarenin tâbi olduğu kayit ve hükümlerden serbest bırakıldığı izah olunmuş ve bu şeklin İnhisar
lar, Seyrisefain, Ankara imar müdürlüğü gibi bir takım teşekküllerin muhasebei umumiye kanu
nile müzayede ve münakaşa kanunlarına tâbi tutulmayarak mütedavil sermaye ile iş görmeleri sure-
tile bize de yabancı bir şekil olmadığı ilâve edilmiştir. 
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îstanbul (Terkos suyu) gibi mühim ve büyük bir halk kütlesinin hayat ve sıhhatile alâkadar o-

lan bir işin resmî kayit ve şartlara tâbi tutularak idaresine imkân bulunmadığına ve İstanbul bele
diyesi için yeni ve millî bir iş olup muvaffakiyetle başarılması da iktiza ettiğine binaen bu idare tar
zı encümenimizce de muvafık görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1 inci madde aynen kabul olunmuştur. 
2 nci madde halen belediye idaresinde bulunan ve bundan sonra belediyeye geçecek olan su işle

rinin bu idareye verilmesinde İstanbul umumî meclisi muhtar bırakılmak için (verilir) fili (veri
lebilir) tarzında tadil edilmiştir. 

3 üncü madde tahrir tarzının tadili suretile kabul edilmiştir. 
4 üncü madde iki kısma ayrılarak idarenin teşekkül tarzı 4 üncü ve bu idarenin vazifesi 5 inci 

madde olarak tesbit edilmiştir. 
İstanbul umum meclis azalan murakıp ve hem mesul mevkide bırakılmamak için azasının su

lar idare heyetine seçilmemelerini teminen altıncı madde kabul edilmiştir. 
5 inci madde 7 nci madde olarak ve bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 
6 nci madde 8 inci madde olarak bir fıkra ilâ vesile kabul olunmuştur. 
7 - 8 - 9 uncu maddeler 9 - 10 ve 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasvip ve tasdik Yüksek heyetin reyine bağlıdır. 

Da. E. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Elâziz 

IHis ey in 

M. M. Na. 
(li resim 
A. Münir 

Aza 
Amasya 

Esat 

Kâ. 
Burdur 

Halit 

Aza 
Zonguldak 

Hifai 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Kütahya 

M em et 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

HÜKÜMETİN TEKLİF t 

istanbul beledi nesin e bağlı ( İstanbul sular ida
resi ) teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — istanbul belediyesine bağlı ol
mak üzere ( İstanbul sular idaresi ) adı ile 
hükmî şahsiyeti haiz hususî bir idare teşkil 
olunmuştur. 

MADDE 2 — ( İstanbul sular idaresi ) be
lediye kanununun (157) nci maddesine ve şir
ket mukavelesine uygun olarak İstanbul bele
diyesince bütün imtiyaz haklan ve işletme salâ
hiyetleri satın alınan ( Terkos ) sulannın iş
letme işleri ile uğraşır, belediyenin kanunlarla 
bu gün elde ettiği ve her ne suretle olursa ol
sun yarın kendisine mal edeceği suların her tür
lü işleri de bu idareye verilebilir. 

MADDE 3 — İstanbul sular idaresinin bü
tün işletme ve hesap işleri umumî ve hususî mu
hasebe usullerile müzayede ve münakaşa vesaire 
gibi ticarî mahiyette olmayan resmî idareler 
hakkında konulmuş kanun ve nizamlar hüküm-

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul belediyesine bağlı (İstanbul sular 
idaresi) teşkili hakkında kanun lâyihası 

1 — İstanbul belediyesine bağlı olmak üzere 
(İstanbul sular idaresi) adı ile (hükmî şahsi
yeti) haiz hususî bir idare teşkil olunmuştur. 

2 — İstanbul sular idaresi Terkos sularının 
işletme işlerile uğraşır. Halen belediye idare
sinde bulunan ve bundan sonra belediyeye geçe
cek olan su işleri de İstanbul umumî meclisi ka-
rarile bu idareye verilebilir. 

3 — Sular idaresi muhasebei umumiye ve 
müzayede ve münakaşa ve ihale kanunu ve bele
diye muhasebe nizamnamesi hükümlerile bağlı 
değildir. Bu işler hakkında İstanbul umumî 
meclisince tanzim ve Dahiliye vekâletince tas-
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lerile bağlı değildir. 

MADDE 4 — İstanbul sular idaresinin işle
rini çevirme mesuliyeti, derece derece müdüre 
ve teşkil edilecek beş kişilik mütehassıs bir mu
rakabe heyeti ile belediye reisine aittir. 

Murakabe heyeti azası, fen ve sıhhat, ikti
sat, maliye ve hukuk sahasında tecrübe gör
müş ve vukuf sahibi zevat arasından ve bele
diye reisi tarafından seçilir. 

MADDE 5 — Belediye reisi lüzum görünce, 
diğer azanın haiz olduğu hukuk ve salâhiyetile 
mütehassıs murakabe heyetinin içtimalarına iş
tirak eder. 

MADDE 6 — Mütehassıs murakabe heyeti 
azasına, umumî ve hususî bütçelerden almakta 
oldukları maaş ve ücretlere hiç bir suretle do
kunmamak şartile bir çalışma hakkı verilir. 

MADDE 7 — Her sene nihayetinde idarenin 
blânçosu vilâyet umumî meclisine tevdi olunur. 

MADDE 8 — İstanbul sular idaresinde işlet
me ve idare işlerinin nasıl görüleceği Dahiliye 
vekâletince tanzim edilecek bir talimatname ile 
tayin olunur. 

MADDE 9 — Belediyeler, ticarî mahiyette 
olan her hangi bir umumî vazife ve hizmet için 
bu kanun hükümlerine uygun olarak ve Dahiliye 
vekâletinden izin alarak hükmî şahsiyeti haiz 
idareler teşkil ve işlerini vekâletçe tasdikli tali
matnamelerle idare edebilirler. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunu icraya Dahiliye 
vekili memurdur. 

15 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Da. V. V. Mal. V. 

ft.Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mi'. V. Na. V. tk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi 
S. t. M. M. (!. t. V. Zv. V. 
Dr. Refik A ti Hana Muhlis 

dik olunacak talimatname hükümleri tatbik 
olunur. 

4 — Sular idaresi bir müdürle beş kişilik bir 
idare heyetinden ve lüzumu kadar müstahdem
lerden mürekkeptir. Müdür ve idare heyeti 
azası belediye reisinin inhası ve Dahiliye vekili
nin tasdiki ile tayin olunur. Değiştirilmeleri 
de ayni usule bağlıdır. Belediye reisi, idare he
yetinin reisidir. Bulunmadığı zaman azadan bi
rine vekâlet ettirir. 

5 — Sular idaresinin işlerini çevirme mesuli
yeti, müdür ve idare heyetile belediye reisine 
aittir. 

6 — İstanbul umum meclisi azalan idare he
yetine seçilemezler. 

7 — İdare heyetini teşkil edenlere istanbul 
umumî meclisince tesbit olunacak bir çalışma üc
reti verilir. Bunlar arasında başka taraftan 
maaş alanlar bulunursa onlar da bu ücretten 
istifade ederler. 

8 — Her sene nihayetinde idarenin blânçosu 
İstanbul umumî meclisine tevdi olunur. Meclis 
bu hesaplan tetkik ve tasdik eder. 

9 — Sular idaresi, terkos şirketinin haiz ol
duğu haklardan ve imtiyazlardan istifade eder. 

10 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden 
muteberdir. 

11 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahi
liye vekili memurdur. 



Sıra No 217 
Jandarma kanununa müzeyyel I/526 numaralı kanun lâyihası 

ve Millî müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

T. e 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2 0~U~ 1933 
Sayı 6J432 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1706 numaralı jandarma kanununa tezyil edileck muvakkat madde hakkında hazırlanan ve 

İcra vekilleri Heyetinin 18-11-933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı nıucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1706 numaralı jandarma kanununun 12 inci maddesi mucibince Harbiye tahsili görmemiş 
jandarma zabitlerinin Harbiye mektebi tahsili ve bir sicil müddeti olan altı ay ordu kıtalarında 
staj görmeleri lâzımdır. Mezkûr kanunun tatbikatı dolayısile mektep tahsili ve ordu stajım mu
vaffakiyetle ifa ve ikmal eyleyenlerin terfileri tarihi ordudaki hem nasıplı arkadaşlarından bir 
iki sene sonraya kalmaktadır. Mezkûr kanuna nazaran gerçi nasıpları ordudaki hem nasıplıların 
terfi tarihinden muteber addediliyorsa da içlerinden bir kısmı terfilerinin teahhuru yüzünden 
tahsil veya staj esnasında yaş haddine uğramaktadırlar. Bu ise senelerce jandarmada emek 
sarfetmiş ve tecrübe görmüş, muvaffak olmuş bir kısım jandarma zabitlerinin kendi sun'u 
taksin olmaksızın 1706 numaralı kanunun neşri tarihinden sonra tatbik edilen hükmüne tâbi 
olması yüzünden ileri gelmektedir. Bugün Harbiye mektebinde tahsilde bulunan jandarma 
zahitlerinden ( Ordudaki emsali terfi ettiği halde ) mezkûr kanunun tatbikatı dolayısile terfi 
ettirilemeyen ve yaş haddine uğrayacak olan zabitler vardır. Bu zabitler emsalile terfia muvaffak 
olmadan (933-934) senelerinde yaş haddine uğrayacaklardır. Binaenaleyh bu ve bu gibi 
zabitler hakkında mektep tahsilini ve ordu stajmı muvaffakiyetle ikmal ederek terfi ettirilebile
cekleri tarihe kadar tahdidi sin kanunu tatbikinin tecilinin muvafık olacağı mütalea kılınmak
tadır efendim. 

J. U. K. Ferik 
Kâzım 



- 2 -
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

13-IV-1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20 şubat 1933 tarihli ve 6/432 numaralı tezkeresi encümenimize havale 
buyurulan ve 18 haziran 1930 tarihli ve 1706 numaralı jandarma kanununa bir muvakkat 
maddenin tezyiline dair kanun lâyihası U. Jandarma kumandanının huzurile müzakere edildi. 

Lâyihaya bağlı esbabı mucibe levhasında yazılı sebepler encümenimizce de muvafık görü
lerek kanun lâyihasının aynen kabulüne karar verildi. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Giresun Diyarbekir Cebelibereket Tokat Kırşehir 

İlisan Kâzım Naci Hüsnü L, Müfit 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Elâziz Kars 
Enver Ahmet Saffet 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar ,¥ 33 23-V-1933 
Esas X° I 1526 

Yüksek Reisliğe 

1706 numaralı jandarma kanununa tezyil edilecek muvakkat madde hakkında hazırlanan ve 
İcra vekilleri Heyetinin 18-11-1033 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Başvekâletin 20 şubat 1933 tarihli ve 6/432 numaralı 
tezkeresine bağlı olarak encümenimize de havale buyurulmuş olmakla Millî Müdafaa encümeninin 
bu meseleye dair mazbatası ile beraber Dahiliye vekili beyin ve Jandarma umum kumandanı 
paşanın hazır bulundukları toplantımızda mütalea ve tetkik olundu. 

1706 numaralı jandarma kanununun on birinci maddesi bundan böyle jandarma zabitlerinin 
Harbiye mektebi mezunlarından olmasını âmirdir. 

İşbu kanunun on ikinci maddesi jandarma zabitlerinin, terfileri için bir sicil müddeti ordu 
kıtalarında staj yapmalarını ve bunlardan Harbiye mektebi mezunu olmayıpta mezkûr mektebe 
girmek şartlarını haiz bulunanların evvelâ Harbiye mektebi tahsilini ikmal etmelerini şart 
koşmuştur. Tahsil veya staj sırasında emsalleri terfi eden bu kabil zabitlerin tahsilde bulunduk
ları veya stajda geçirdikleri müddetin hesaba katılarak tahdidi sin kanununa tâbi tutulmaları; 
şimdiye kadar cari olan kanunlara tevfikan hayatlarını jandarma hizmetine bağlamış olan 
jandarma zabitlerinin mağduriyetini mucip olacağı gibi, (memleketin nizam ve asayişini temin 
vasıtası olan jandarmanın da vukuf ve tecrübeli zabitlerden mahrumiyetini intaç edeceğinden 
tahsillerini muvaffakiyetle ikmal etmelerinden ve düzgün kıta sicili olmalarından dolayı vücut
larından istifade edilebileceği anlaşılan zabitanın kaybedilmemesi maksadile tanzim olunan işbu 
lâyihanın kabulü muvafık görülmüştür. 

T. B. M. M. 
M, M. Encümeni 

Karar M 23 
Esas & 1/526 



Tahsili muvaffakiyetle ikmal edemeyenlerin veya düzgün sicil alamayanların tekaüde şevkleri 
tabiî bulunduğundan maddede bazı ibare tadilât ile ve noksan maddelerin ilâvesi suretile ikmal 
olunan lâyihanın kabulüne karar verilmiştir, 

Yüksek Reisliğe arzulunur. 

Dahiliye En. Rs. N. M. M. 
Tekirdağ Çanakkale 
M, Faik Şükrü 

Kâ. 
Burdur 
Halit 

Aza 
Kütahya 
Memet 

Aza 
Samsun 
Ziihtii 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Gireson 
A Münir 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1706 numaralı jandarma kanununa müzeyyel 
muvakkat madde hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — 1706 numaralı jandarma 
kanununun 12 inci maddesi mucibince Har
biye mektebinde tahsil etmeğe ve ordu kıta
larında staj görmeğe mecbur olan jandarma 
zabitlerinin bu tahsil veya staj seneleri zar
fında emsalleri,terfi edecekse ve kendileri de 
yaş haddine uğnyorlarsa bunlar hakkında 13 
haziran 1325 tarihli tahdidi sin kanununun tat
bikatı tecil olunur. 

Harbiye mektebinde veya Piyade atış mek
teplerinde bir tahsil devresinde muvaffak ola
mayanlarla ordu kıtaları stajında bir sicil 
müddeti olan altı ay zarfında mafevk maka
ma müsait sicil almayanlar bu tecilden istifade 
edemezler. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
ya Dahiliye ve Millî Müdafaa 
murdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 
Da V. Ha. V. V. 

haziran 

ahkâmını icra-
vekilleri me-

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

S. î. M. V. G. İ. V. 
Dr. Refik Ali Rana 

îk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1706 numaralı jandarma kanununa müzeyyel 
muvakkat madde hakkında kanun lâyihası 

MADDE i — 1706 numaralı jandarma ka
nununun on ikinci maddesi mucibince Harbiye 
mektebinde tahsil etmeğe ve ordu kıtalarında 
staj görmeğe mecbur olan jandarma zabitleri
nin bu tahsilleri veya stajları esnasında emsal
leri terfi ederlerse ve kendileri de tahsil ve 
staj neticesine kadar terfi edemediklerinden 
dolayı yaş haddine uğnyorlarsa bu gibi za
bitler hakkında 13 haziran 1325 tarihli tah
didi sin kanunu hükmü tecil olunur. 

Bu gibilerin Harbiye veya Piyade atış mek
teplerinde bir tahsil devresinde muvaffak ola
mayanlar veya ordu kıtaları stajında bir sicil 
müddeti olan altı ay zarfında mafevk makama 
müsait sicil alamayanlar hakkında tahdidi sin 
kanununun hükmü tatbik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 
tarihinden muteberdir. 

1 haziran 1933 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri me
murdur. 





Sıra No 218 
Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ile beyiye 
ikramiyelerine haciz konulup konulmıyacağının tefsiri hak
kında 3/303 numaralı Başvekâlet tezkeresile icra ve iflâs 
kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/548 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup 
konulmayacağının tefsiri hakkında 3/303 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 26 - IV - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1210 \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup konula
mayacağının tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 19 - IV - 1933 tarih ve 
654/11009 sayılı tezkere ile ilişiğinin suretleri yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

v ' , İsmet ' 

M. M. V. 654/11009 numara ve 19 - IV -1933 tarihli tezkere sureti 
Başvekâleti Oelileye 

1485 numaralı kanun mucibince malûllerle şehit yetimlerine her sene dağıtılmakta olan ikrami
ye parasına eşhasa olan borçlardan dolayı haciz vazedilip edilemeyeceği hakkında askerlik şubele
rinden vaki olan müracaatler üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve bu bapta alınan ce
vabî tezkere bağlanarak takdim kılınmıştır. 

İcra ve iflâs kanununun 82 inci maddesinin 8 inci fıkrası (memleketin ordu ve zabit hizmetlerin
de malûl olanlara bağlanan tekaüt maaşlarile bu hizmetlerden birinin ifası sebebile ölenlerin aile
lerine bağlanan maaşlara) ve 9 uncu fıkrası da ( bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından 
hastalanıp zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlara) haciz vazedilemeyeceğini âmirdir. Bi
naenaleyh malûller ile şehit yetimlerine verilen terfih zammile beyiye ikramiyelerine haciz vazedilip 
edilmeyeceğinin Büyük Millet Meclisince tefsiren halline müsaade buyurulmasım arzeylerim efen
dim. ( , _.___.. 

M. M. Vekilliğine 

24 - XII -1932 tarih ve 32/1535 numaralı tezkere cevabıdır. 
İcra ve iflâs kanununun 82 inci maddesinin 9 uncu bendi iktisadî, içtimaî ve insanî bir takım 

sebeplere istinat ettiğinden bu nevi muzaharet ve yardim akçalannın da bu bende dahil olması ve 



Hükümetçe malûllerle şehit yetimlerine 1488 numaralı kanuna göre tevzi olunan paralar, bunlarm 
ihtiyaç ve zaruretlerinin azaltılması amksadına matuf bulunmak itibarile bir muavenet mahiyeti arz 
eylemesi hasebile bu paraların da haczedilmemesi lâzımgeleceği mütalea edilmekte ise de bu müta-
lea kanunun sarih ahkâmına istinat etmediğinden icra dairelerince aksine muamele yapılması müm
kündür. Bu takdirde borçlu tarafından memurun 'karan aleyhine mercie itiraz ve mercii tarafından 
itiraz reddolunduğu takdirde 82 inci maddenin son fıkrası mucibince Temyiz mahkemesinin de bu 
nokta üzerindeki içtihadı anlaşılmış olacağından bu mütalea dairesinde muamele ifası reyi âlilerine 
bağlı bulunduğu arzolunur efendim. 

İcra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/548 numaralı kanun 
lâyihası 

T. C. 
Başvekalet ' 11 - ITT - 1933 

Muamelât müdürlüğü " 
Sayı: 6/585 " 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra İlâvesine dair hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 toplantısında Yüksek ı Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil. 
' . . . . • • " '" İ ' :T İ İsmet 

Esbabı mucibe 

Ticaret kanununun ticarî rehinlerin satışına müteallik hükümleri 2004 sayılı icra ve iflâs kanu
nunun rehnin paraya çevrilmesine dair hükümlerile ortadan kaldırılmadığı Adliye encümeninin 
esbabı mucibe mazbatasında tasrih kılınmış ve bu esbabı mucibe altında teklif olunan 366 ncı 
madde 368 olarak rakamlandmlıp hükmü değiştirilmeksin kabul edilmiş ve 368 inci madde 
hükmile Ziraat ve Emlâk ve Eytam bankalarından başka diğer bazı müesseselerde cari rehnin pa
raya çevrilmesine dair istisnaî usullerin kaldınlması gçzetUmiş ve şu suretle ticaret kanununun 
rehnin satışına müteallik hükümleri 2004 numaralı kanuni hükmile kaldırılmadığı aşikâr bulunmuş 
olduğu halde tatbikatta icra ve iflâs kanununun 45, 49jve 368 inci maddeleri hükümlerine istina
den ticaret kanununun ticarî rehinlerin satışına müteajlik hükümlerinin ilga edilmiş olduğu neti
cesine varıldığı anlaşılmaktadır. ı 

Ticaret kanununun rehin satışına müteallik hükümlerinin hu yoldaki içtihatlarla bir müddet tat
bik edilmemesi itibara müstenit olan ticarî işlerde kredinin kesilmesini mucip ve binnetice istihsale 
de müessir olabileceğinden memleket iktısadiyatile alâkadar olan bu halin temadisine mahal 
kalmamak üzere ticarî rehinlerin satışına müteallik hükümlerin mahfuz olduğuna dair 2004 sayılı 
icra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra il$vesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 
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Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ile beyiye 
ikramiyelerine hârcte konulup IconulHnyacağfrrifi'tvfMrt' hate-
kında 3/303 numaralı Başvekâlet tezkeremle icra ve iflâs 
kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/548 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup 
konulmayacağının tefsiri hakkında 3/303 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 2jB - IV - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayt: 6/1210 '' ''\ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup konula-
mayacapnm tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 19 - IV - 1933 tarih ve 
654/11009 sayılı tezkere ile ilişiğinin suretleri yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

¥' . " -' i . , İsmet 

M. M. V. 654/11009 numara ve 19 - IV-1933 tarihli tezkere sureti 
Başvekâleti Celileye 

1485 numaralr kanun mucibince malûllerle şehit yetimlerine her sene dağıtılmakta olan' ikrami
ye parasına eşhasa olan borçlardan dolayı haciz vazedilip edilemeyeceği hakkında askerlik şubele
rinden vaki olan müracaatler üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve bu bapta alınan ce
vabî tezkere bağlanarak takdim kılınmıştır. 

îcra ve iflâs kanununun 82 inci maddesinin 8 inci fıkrası (memleketin ordu ve zabit hizmetlerin
de malûl olanlara bağlanan tekaüt maaşlarile bu hizmetlerden birinin ifası sebebtte ölenlerin*aile
lerine bağlanan maaşlara) ve 9 uncu fıkrası da ( bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından 
hastalanıp zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlara) haciz vazedüemeyeceğini âmirdir. Bi
naenaleyh malûller ile şehit yetimlerine verilen terfih zammile beyiye ikramiyelerine haciz vazedilip 
edilmeyeceğinin Büyük" Millet Meclisince tef siren halline müsaade buyurulmasını arzeylerim efen
dim. _ . , , _.,__.._,_,_, 

M. M. Vekilliğine "s T~ "f 

24 - XII -1932 tarih ve 32/1535 numaralı tezkere cevabıdır. 
îcra ve iflâs kanununun 82 inci maddesinin 9 uncu bendi iktisadî, içtimaî ve insanî bir takım 

sebeplere istinat ettiğinden bu nevi muzaharet ve yardım akçalarının da bu bende dahil olması ve 



Hükümetçe malûllerle şehit yetimlerine 1488 numaralı kanuna göre tevzi olunan paralar, bunların 
ihtiyaç ve zaruretlerinin azaltılması amksadına matuf bulanmak itibarile bir muavenet mahiyeti arz 
eylemesi hasebile bu paraların da haczedilmemesi lâzımgjelecegi mütalea edilmekte ise de bu müta-
lea kanunun sarih ahkâmına istinat etmediğinden icra dairelerince aksine muamele yapılması müm
kündür. Bu takdirde borçlu tarafından memurun karan Şeyhine mercie itiraz ve mercii tarafından 
itiraz reddolunduğu takdirde 82 inci maddenin soh fıkraş mucibince Temyiz mahkemesinin de bu 
nokta üzerindeki içtihadı anlaşılmış olacağından bu mütalea dairesinde muamele ifası reyi âlilerine 
bağlı bulunduğu arzolunur efendim. •• 

İcra Ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/548'numaralı kanun 
lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - UT - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/585 ' ' ' ; 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 toplantısında Yüksek JMeclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
'. , . . ":" < ' İsmet 

Esbabı mucibe 

Ticaret kanununun ticarî rehinlerin satışına müteallik hükümleri 2004 sayılı icra ve iflâs kanu
nunun rehnin paraya çevrilmesine dair hükümlerile ortadan kaldırılmadığı Adliye encümeninin 
esbabı mucibe mazbatasında tasrih kılınmış ve bu esbabı mucibe altında teklif olunan 366 ncı 
madde 368 olarak rakamlandınlıp hükmü değiştirilmeksin kabul edilmiş ve 368 inci madde 
hükmile Ziraat ve Emlâk ve Eytam bankalarından başki diğer bazı müesseselerde cari rehnin pa
raya çevrilmesine dair istisnaî usullerin kaldırılması gözjetilmiş ve şu suretle ticaret kanununun 
rehnin satışına müteallik hükümleri 2004 numaralı kanuni: hükmile kaldırılmadığı aşikâr bulunmuş 
olduğu halde tatbikatta icra ve iflâs kanununun 45, 49 ve 368 inci maddeleri hükümlerine istina
den ticaret kanununun ticarî rehinlerin satışına müteallik hükümlerinin ilga edilmiş olduğu neti
cesine varıldığı anlaşılmaktadır. 

Ticaret kanununun rehin satışına müteallik hükümlerinin bu yoldaki içtihatlarla bir müddet tat
bik edilmemesi itibara müstenit olan ticarî işlerde kredinin kesilmesini mucip ve binnetice istihsale 
de müessir olabileceğinden memleket iktısadiyatile alâkadar olan bu halin temadisine mahal 
kalmamak üzere ticarî rehinlerin satışına müteallik hükümlerin mahfuz olduğuna dair 2004 sayılı 
icra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 24 - V -1933 
Karar No. 21 
Esas No. 1/548 , . , '?] 

3/303 ; ; , , ; : ' " ' v' 
Yüksek Reisliğe 

İcra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair Adliye vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 11 - III -1933 tarih ve 6/585 numaralı tezkeresile Adliye encümenine hava
le olunan kanun lâyihasile Millî Müdafaa vekâletinin işanna atfen Başvekâletin 26-IV-1933 
tarih ve 6/1210 numaralı tezkeresile malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ve beyiye 
ikramiyelerinin mezkûr icra ve iflâs kanununun 82 nci maddesinin 8 numaralı bendi hükmüne 
göre haczolunamıyacağının tefsiri keyfiyeti ayni kanuna taallûk etmesine mebni her iki husu
sun birleştirilerek müzakeresi tensip olunduktan sonra teklif olunan lâyiha ile tefsire ait evrak 
mütalea ve tetkik olundu: 

îcra ve iflâs kanununun beşinci babı hükümleri, rehinin paraya çevrilmesinden bahis olup 
bu kanunun 49 uncu maddesinde hususî kanun ve nizamlarla rehinleri paraya çevirmeğe müte
allik salâhiyetlerinin mahfuz olduğunu gösteren Ziraat ve Emlâk ve Eytam bankalarından başka 
bu yolda salâhiyet veren hususî kanun ve nizamların mülga olduğu mezkûr kanunun 368 inci 
maddesinde tasrih olunmuş ve ticaret kanununun ticarî rehinlere müteallik ahkâmının mahfuz 
olduğu da esbabı mucibe mazbatasında vazıhan beyan edilmiştir. Kanunun tatbikatında ilam
sız takiplerin muhtelif tarzlarını gösteren üçüncü babın birinci kısmında rehinle temin edilmiş 
bir alacak için borçlu iflâsa tâbi eşhastan olsa bile yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolile ta
kip yapabileceği tasrih kılınmasına ve ticarî rehinler hakkında ticaret kanunu hükmünün mah
fuz olduğuna dair bir hükmün esbabı mucibe mazbatasından başka kanunda sarih olarak gös
terilmesine 49 uncu maddedeki eşyalardan gayri hususî hükümlerin S68 inci madde ile ilga edil
miş olmasına binaen rehinli alacaklarda rehinin paraya çevrilmesine dair icra ve iflâs kanunu 
hükümlerinden başka ahkâmın cereyanı caiz olamayacağı yolunda bazı kararlar verilmiş ve Tem
yiz mahkemesi de ittihaz ettiği bir kararla bu yolda içtihatta bulunmuştur. Halbuki ticarî rehin
ler hakkındaki ticaret kanunu hükümlerinin mahfuz olması lüzumunu kredi işlerinin hususiyeti iti-
barile memleket iktısadiyatile alâkadar bir keyfiyet olduğundan kanunun 49 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesi suretile bu ahkâmın mahfuz oluduğunun tasrih edilmesi lâyihanın 
esbabı mucibesinde ve müzakerede hazır bulunan Adliye vekâleti hukuk işleri umum müdürünün 
şifahî izahatında beyan olunmuştur. 

Encümen zaten icra ve iflâs kanununun esbabı mucibe mazbatasında ticarî rehinler hakkındaki 
ticaret kanunu hükümlerinin cari olduğu açıkça gösterilmiş olduğundan bahsolunan diğer mad
delere göre tatbikatta bu hükümlerin mahfuz olduğunda tereddüt hâsıl olmasma karşı kanunda 
bu hususun vazıh olarak tesbitini muvafık ve bu suretle teklif edilen lâyihayı esas itibarile kabule 
şayan görmüştür. Ancak ilâve edilecek fıkranın teklifte gösterilen 49 uncu madde yerine 45 
inci maddeye ilâvesini münasip görerek alacaklının gerek ticaret kanunu hükümlerine ve gerek 
icra ve iflâs kanunundaki rehinin paraya çevrilmesi yolile takip talebinde bulunmak hususundaki 
ihtiyarını gösterir surette bir fıkra tanzim olunmuştur. 

îcra ve iflâs kanununun 82 nci maddesinin 8 inci bendine mütedair olan tefsir talebi hakkında da 
encümence yapılan tetkik neticesinde; malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zamlarile 1485 
numaralı kanun mucibince inhisar beyiyeleri hisseleri mezkûr maddenin 8 inci bendinden ordu ve 
zabit hizmetlerinden malûl olanlara bağışlanan aylıklarla bu hizmetlerin ifası sebe-
bile ölenlerin ailelerine bağışlanan maaşların haczolunamaması hakkındaki maksat ve 
mülâhazata tamamile tetabuk ettiğinden bunların da haczedilememesini muvafık bulmuş ise de key
fiyetin tefsir tarikile halline imkân goremiyerek bunların da mezkûr bende bir fıkra ilâvesi su-



_ 4 -
retile sarih bir hüküm halinde tesbitini kararlaştırmış ve o suretle bir fıkra tertip etmiştir. 

Arzolunan her iki maddeye birer fıkra ilâvesine dair olan bu kanun lâyihasının tercihan ve 
müstacelen müzakere ve kabulü hususu Heyeti umumiyetim tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. 

Mustafa 
Aza 

Konya 
Ş. Sırrı 

Reisi M. M. Kâ. 

Fevzi Salâhattin 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza Aza 
Trabzon 
Raif S. Azmi 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza Aza 
Erzincan Kocaeli 

Abdülhak E ağıp 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

,2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 49 
uncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2004 sayılı icra ve iflâs kanu
nunun 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

(Ticaret kanununun, ticarî rehinlerin satışına 
müteallik hükümleri mahfuzdur. ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE S — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

. îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mİ V. 
Ş. Kaya M. Ahdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. I. V. Zr. V. 
Muhlis 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

2004 lsayüı icra ve iflâs kanununun 4f> 
inci maddesile 82 inci maddesinin 8 nu
maralı bendine birer fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — İcra ve iflâs kanununun 45 inci 

maddesine aşağıdaki yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 
Ticjarî rehinler hakkında ve ticaret kanunu 

hükümleri mahfuz olup alacaklı dilerse ticaret 
kanununa, dilerse bu kanun hükümlerine göre 
rehini^ paraya çevrilmesini isteyebilir, 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 82 inci mad
desinin 8 numaralı bendine aşağıda yazılı fıkra 
ilâve edilmiştir: 

Askerî malûllerle şehit yetimlerine verilen 
terfih zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne 
göre verilen inhisar beyiye hisseleri. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Icr& Vekilleri Heyeti memurdur. 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Kurar No. 24 
Esas No. 1/548 

3/303 
Yüksek Reisliğe 

İcra ve iflâs kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair Adliye vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 11 - III -1933 tarih ve 6/585 numaralı tezkeresile Adliye encümenine hava
le olunan kanun lâyihasile Millî Müdafaa vekâletinin işarına atfen Başvekâletin 26-IV-1933 
tarih ve 6/1210 numaralı tezkeresile malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zammı ve beyiye 
ikramiyelerinin mezkûr icra ve iflâs kanununun 82-nci maddesinin 8 numaralı bendi hükmüne 
göre haczolunamıyacağımn tefsiri keyfiyeti ayni kanuna taallûk etmesine mebni her iki husu
sun birleştirilerek müzakeresi tensip olunduktan sonra teklif olunan lâyiha ile tefsire ait evrak 
mütalea ve tetkik olundu: 

İcra ve iflâs kanununun beşinci babı hükümleri, rehinin paraya çevrilmesinden bahis olup 
bu kanunun 49 uncu maddesinde hususî kanun ve nizamlarla rehinleri paraya çevirmeğe müte
allik salâhiyetlerinin mahfuz olduğunu gösteren Ziraat ve Emlâk ve Eytam bankalarından başka 
bu yolda salâhiyet veren hususî kanun ve nizamların mülga olduğu mezkûr kânunun 368 inci 
maddesinde tasrih olunmuş ve ticaret kanununun ticarî rehinlere müteallik ahkâmının mahfuz 
olduğu da esbabı mucibe mazbatasında vazıhan beyan edilmiştir. Kanunun tatbikatında ilam
sız takiplerin muhtelif tarzlarını gösteren üçüncü babın birinci kısmında rehinle temin edilmiş 
bir alacak için borçlu iflâsa tâbi eşhastan olsa bile yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolile ta
kip yapabileceği tasrih kılınmasına ve ticarî rehinler hakkında ticaret kanunu hükmünün mah
fuz olduğuna dair bir hükmün esbabı mucibe mazbatasından başka kanunda sarih olarak gös
terilmesine 49 uncu maddedeki eşyalardan gayri hususî hükümlerin 368 inci madde ile ilga edil* 
miş olmasına binaen rehinli alacaklarda rehinin paraya çevrilmesine dair icra ve iflâs kanunu 
hükümlerinden başka ahkâmın cereyanı caiz olamayacağı yolunda bazı kararlar verilmiş ve Tem
yiz mahkemesi de ittihaz ettiği bir kararla bu yolda içtihatta bulunmuştur. Halbuki ticarî rehin
ler hakkındaki ticaret kanunu hükümlerinin mahfuz olması lüzumunu kredi işlerinin hususiyeti iti-
barile memleket iktısadiyatile alâkadar bir keyfiyet olduğundan kanunun 49 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesi suretile bu ahkâmın mahfuz oluduğunun tasrih edilmesi lâyihanın 
esbabı mucibesinde ve müzakerede hazır bulunan Adliye vekâleti hukuk işleri umum müdürünün 
şifahî izahatında beyan olunmuştur. 

Encümen zaten icra ve iflâs kanununun esbabı mucibe mazbatasında ticarî rehinler hakkındaki 
ticaret kanunu hükümlerinin cari olduğu açıkça gösterilmiş olduğundan bahsolunan diğer mad
delere göre tatbikatta bu hükümlerin mahfuz olduğunda tereddüt hâsıl olmasına karşı kanunda 
bu hususun vazıh olarak tesbitini muvafık ve bu suretle teklif edilen lâyihayı esas itibarile kabule 
şayan görmüştür. Ancak ilâve edilecek fıkranın teklifte gösterilen 49 uncu madde yerine'45 
inci maddeye ilâvesini münasip görerek alacaklının gerek ticaret kanunu hükümlerine ve gerek 
icra ve iflâs kanunundaki rehinin paraya çevrilmesi yolile takip talebinde bulunmak hususundaki 
ihtiyarını gösterir surette bir fıkra tanzim olunmuştur. 

İcra ve iflâs kanununun 82 nci maddesinin 8 inci bendine mütedair olan tefsir talebi hakkında da 
encümence yapılan tetkik neticesinde; malûllerle şehit yetimlerine verilen terfih zamlarile 1485 
numaralı kanun mucibince inhisar beyiyeleri hisseleri mezkûr maddenin 8 inci bendinden ordu ve 
zabit hizmetlerinden malûl olanlara bağışlanan aylıklarla bu hizmetlerin ifası sebe-
bile ölenlerin ailelerine bağışlanan maaşların haczolunamaması hakkındaki maksat ve 
mülâhazata tamamile tetabuk ettiğinden bunların da haczedilememesini muvafık bulmuş ise de key
fiyetin tefsir tarikile halline imkân göremiyerek bunların da mezkûr bende bir fıkra ilâvesi su-

24 - V -1933 



retile sarih bir hüküm halinde tesbitini kararlaştırmış ve o suretle bir fıkra tertip etmiştir. 
Arzolunan her iki maddeye birer fıkra ilâvesine dair olan bu kanun lâyihasının tercihan ve 

müstacelen müzakere ve kabulü hususu Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kfı. 

Mustafa Fevzi Salâhattin 
Aza Aza Aza 

Konya Edirne Çanakkale 
Ş. Sırrı Hasan Hayrı Osman Niyazi 

Aza Aza 
Trabzon 
Raif S. Azmi 

Aza 
Balıkesir 

Vdsfi 

Aza Aza 
Erzincan Kocaeli 

Abdülhak it ağıp 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 49 
uncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2004 sayılı icra ve iflâs kanu
nunun 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

(Ticaret kanununun, ticarî rehinlerin satışına 
müteallik hükümleri mahfuzdur. ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mi V. 
8. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
G. 1. V. Zr. V. 

Muhlis 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

2004 sayüı icra ve iflâs kanununun 45 
inci maddesile 82 inci maddesinin 8 nu
maralı bendine birer fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — icra ve iflâs kanununun 45 inci 

maddesine aşağıdaki yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 
Ticarî rehinler hakkında ve ticaret kanunu 

hükümleri mahfuz olup alacaklı dilerse ticaret 
kanununa, dilerse bu kanun hükümlerine göre 
rehinikı paraya çevrilmesini isteyebilir. 

MÎDDE 2 — Mezkûr kanunun 82 inci mad
desinin 8 numaralı bendine aşağıda yazılı fıkra 
ilâve Edilmiştir: 

Askerî malûllerle şehit yetimlerine verilen 
terfihi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne 
göre verilen inhisar beyiye hisseleri. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya lc*a Vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra Ne 224 
Seyrisefain idaresinin bütçesine ait hizmetler için yapılmış 
olan tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkında 1/666 numaralı 

kanun lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası 

T C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 3-V-1933 
Sayı : 6J1351 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30-IV-1933 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek Huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hizmeler için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkında
ki kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Seyrisefain idaresince harbi umumiden evvel Avrupadan vapur mubayaası için mutemetler 
vasıtasile ve bütçelerinde ruırakkam tahsisat dairesinde avans suretile yapılmış olan sarfiyat 
ile ayni suretle harbi umumî esnasında ve mütareke senelerinde yine avans suretile tediye olu
nan ve muhtelif sebeplerle bütçelerden mahsubu icra edilemeyen mebaliğin muvakkat sarfiyat 
hesaplarında bakiye olarak devredilmesi taallûk eylediği mutemetlerin borçlu görünmesinden 
başka bir mahiyet ifade etmediği ve bunların taallûk eylediği seneler zarfında muamelei mah-
subiyelerinin icra edilmemiş olması vakti zamanile evrakı müsbitelerinin elde edilmesine imkân 
bulunamamasından ileri geldiği ve bu meyanda mütareke seneleri zarfında Avrupa ve Ameri-
kaya sefer yaptırılan idare vapurlarının masarifi seferiyeleriııe mukabil gemiler hasılatından Av
rupa ve Amerika limanlarında icra kılınan sarfiyatın yine bu yüzden senelerinde mahsubuna 
imkân bulunamaması yüzünden irat olunacak bir kısım mebaliğin bakaya meyanında devrine 
mecburiyet hâsıl olmakta bulunduğu ve bunlarla beraber Osmanlı, Ziraat ve İş bankalarından 
alınmış olan avanslarla muhtelif hesabatın mahsubu icap eden faizler ve masarifi sairelerinin 
ve Kilimli kömür şirketi hissei iştirak bedeli olarak Ziraat bankası hesabı carisinden tediye et
tirilip fakat senesinde mahsup olunmayan 37 500 lira gibi bir kısım tediyatın mahsupsuz kal
ması bank hesabı carisini lüzumsuz işgalden başka bir faideyi mucip olamadığı ve taşra acen-
talannın bu müddet zarfında aidat, amele ücreti ve rüsum gibi masarifi mutadeye ve senesi 
bütçelerinde murakkam muhassasata göre yaptıkları sarfiyatın mahsup olunamaması dolayısile 
bakiyeler devrolunmakta bulunması hasebile hesabatı seneviye ve katiyelerde de zait ve bilü-
zum erkamın dercini intaç ve binaberin hesabatın sıhhatini ve hakikatini nevama ihlâl vaziyetini 
ihdas eylediği ve bu meyanda havuzlar hesabına mahsubu icap eden ve mezkûr müessesenin 
mütedavil sermayesinden mütehassıl temettü olarak geçen seneler hesabına irat ve masraf olu
nacak mebaliğin dahi bütçenin hakiki ve nakte taallûk eden çerçevesi haricinde bir tarzı mu-
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ameleye tabi tutulması ve bütün bu hesabatın mukabilleri yine muhtelif hesabatm matlubuna 
geçirilmek üzere bir taraftan masraf ve diğer taraftan irat olunmak suretile kapatılması vecibe
den bulunması dolayısile tanzim kılınan maddei kanuniyenin iktisabı meriyet ettirilmesi derecei 
vücupta görülmüş olmakla millî hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatm tasfiye 
ve mahsubuna mütedair 2102 numaralı kanun ahkâmı mahiyetinde bulunan maruz maddei kanu
niyenin idare hesabat ve kuyudatı üzerindeki ihtiyacı katiye binaen tasvibi âliye arzına mecbu
riyet hasıl olmuştur efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. M 160 
Esas Jt 1/666 

24-V-933 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hizmetler için yapılmış olan tediyatm tasfiye ve mah
subu hakkında olup Başvekâletin 3-V-933 tarih ve 6-1351 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilen kanun lâyihası Encümenimize havale buyurulmuş olmakla İktisat vekili Celâl Beyle 
İdare umum Müdürü Sadullah Bey hazır oldukları halde tetkik ve ınütalea edildi. 

Muhtelif senelerde, bütçelerinde mevcut tahsisat dairesinde avans suretile yapılmış ve mah
subu icra edilmemiş olan paraların mahsubunu temin için teklif olunan bu lâyiha Encümeni-
mizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunu. 
Reis vekili 

Konya Çorum Edirne Elâziz Erzurum 
K. Hüsnü Mustafa Faik H. Tahsin Aziz 

Giresun İsparta İstanbul Kırklareli Sivas 
Kâzım Mükerrem Sadettin Şevket M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatm tasfiye ve mahsubu 
hakkında kanun lâyihası 

Birinci madde — Harbi umumiden evvel ve harbi umumî esnasında Seyrisefain idaresince 
vapur mubayaası için ve mütarekeden 1931 senesi nihayetine kadar Amerika ve Avrupaya 
icra ettirilen seferler dolayısile yapılan muvakkat ması aflar ve bankalar hesabı carisinden 
yaptırılan tediyat ile sair sarfiyata ait ihzar olunan eyrakı müsbiteler seneleri bütçesinin umumi 
yekûnlarında tahsisat bakiyeleri bulunmak şartile idare bütçesinde ( Eski seneler nıahsubatı ) 
namile açılacak hususi bir fasıldan mahsup olunur. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya İktisat vekili memurdur. 

30-IV-1933 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet Yusuf Kemal 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zelıâi 

İ k. V. V. 

Muhlis 

I)a. V. 
*S'. Kana 
' s. i. İYI. v. 
Dr. Refik 

İ la . V. V. 
S. Kaıja M. 

(i. İ. V. 
Ali Rantı 

Mal. V. 

AİH/ülhalil; 
'/A: V. 

Muhlis 



Sıra No 222 
Türkiye Cümhuriyetile Felemenk Kıratlığı arasında aktedilen 
uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin tasdiki 
hakkında I 650numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 

encümenleri mazbataları 

T. (\ 
Başvekâlet :U) - IV - l!):i> 

Muamelât müdiirliifjii 
Sayı: 6/ 12r>7 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kırallığı arasında imza edilmiş olan uzlaşma, adlî tesviye ve 
hakem muahedenamesinin kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 26 - IV - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucî-
besile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükümetinin Felemenk Kırallığı Hükûmetile aktetmiş olduğu uzlaşma, adlî tes
viye ve hakem muahedesi Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 

iki Devlet arasında mevcut olan dostluk bağlarını kuvvetlendirmek arzusuna istinat eden bu 
muahede Türkiye ile Felemenk arasında zuhur edebilecek her nevi ihtilâfların, diplomasi yolu 
ile tesviyesine imkân elvermediği hallerde, uzlaşma ve hakem usullerile hallini gözetmekte ve bu 
hususta takip edilecek yolları göstermektedir. 

Beynelmilel ihtilâfları sulh vasıtalarile halletmeği istihdaf eden Cumhuriyet Hükümeti diğer 
bazı Devletlerle aktettiği hakem muahedelerine müşabih ve mümasil olan bu muahedeyi imza et
mekle beynelmilel sulh vadisinde yeni bir adım daha atmış oluyor. 

Türkiye ile Felemenk arasındaki münasebetlerin idamesini temin eden ve takip eylediğimiz 
sulh gayesini müemmin bulunan bu vesikanın tasdiki yüksek takdirlerine arzolunur efendim. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Haricine encümeni 23- V - 1933 
Karar No. 17 
Ems No. 1/650 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kırallığı arasında imza edilmiş olan uzlaşma, adlî tes
viye ve hakem muahedenamesi hakkındaki kanun lâyihası encümenimizce tetkik edildi. Hükûme-
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Aza 
izni ir 
Halil 

Aza 
Trabzon 

//. Nebizade 

Aza 
İstanbul 

S al alı Cime 02 

Aza 
Bolu 

Falik Lhfkı 

tin esbabı mucibe mazbatasında beyan edilen mütalea encümenimizce de muvafık görülmüş ve lâyi
hanın tasdik olunması için Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmesine karar verilmiştir. 

Ha, E. Rs. N. M. M. Kft, 
D \y ar bek ir 
Zeki Mesul, 

Aza 
Hol 11 

Hasan Cemil 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adline enenmeni 21 - V - 1933 
Karar No. 25 

Esas No. 1/650 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kırallığı arasında imza edilmiş olan uzlaşma, adli tesviye ve 
hakem muahedenamesinin kabul ve tasdiki hakkındaki kanun lâyihası encümenimize havale edil
mekle Hariciye encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere edildi. 

Felemenk Kırallığı ile aktedilmiş olan bu muahede emsaline uygun olmakla Hükümetin esbabı 
mucibe lâyihasında beyan olunan mütalea encümenimizce de musip görülmekle lâyihanın kabulü hu
susunun Heyeti Umumiyenin tasvibine arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

d. E. Reisi Na, 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayrı 

Kâ. 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Erzincan 

Abdülhak 

Aza 
Kayseri 
8. Azmi 

Aza 
Balıkesir 
Vasfı 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Kars 
Nazif 

HÜKÜMETİN TEIİEİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kırallığı arasında imza edilmiş olan uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin kaimi ve tasdiki hakkında kamın lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kırallığı arasında Cinevrede imza edil
miş olan uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur. 

26 - IV -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha, V. V. Mal V. 

ismet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. ik. V. V. ' S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. Reşit Gali}) Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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TÜRKIYE ILE FELEMENK 

Aralarında mevcut olan dostluk bağlarım kuvvetlendirmek ve iki memleketi yekdiğerinden ayı
racak her nevi ihtilâf ve münazaaları muslihane halletmeği teshil etmek arzusunda bulunan 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri ve Hasmetlû Felemenk Kıraliçesi Hazretleri bu maksatla bir 
muahede aktine karar vermişler ve tarafeyn murahhasları olarak: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Hasmetlû Felemenk Kıraliçesi Hazretleri: 
Hariciye Nazırı Müsyü Jonkheer Frans Beelaerts Vanblokland'ı 

Tayin etmişler ve müşarileyhler bu baptaki salâhiyetnamelerini karşılıklı birbirlerine tebliğ 
ve usul ve kaidesine muvafık bulmalarile aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Akitler Türkiye ile Hollanda arasında tahaddüs edecek olan ve münasip müddet zarfın
da diplomasi usullerile halledilemeyen her ne mahiyette olursa olsun bilcümle ihtilâfları hiç 
bir halde muslihane yoldan başka bir tarike tevessül etmeyerek halletmeyi karşılıklı taahhüt 
ederler. 

Madde — 2 

Yüksek Âkitlerden biri tarafından dermeyan edilip diğer tarafın reddine uğradığı bir hakkın 
mevzuunu teşkil eden ve alelade diplomasi usullerile dostane bir surette halledilemeyen her ne 
mahiyette olursa olsun, bilcümle ihtilâflar aşağıda derpiş olunduğu veçhile ya Beynelmilel ada
let divanının yahut bir hakem mahkemesinin hükmüne arzedilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, yukarıda mevzubahs ihtilâflar bilhassa; bir muahedenamenin tefsiri
ne, her hangi bir hukuku düvel meselesine, subutu halinde beynelmilel bir taahhüdün nakzım ta-
zammun eden her hangi bir hâdisenin mevcudiyetine yahut böyle bir nakzı ahtın şümulüne veya 
edası lâzımgelen tazminatın mahiyetine taallûk edenleri ihtiva eder. 

Yüksek Akitler arasında merî diğer mukavelenameler ile halleri için mahsus bir usul derpiş 
edilmiş olan ihtilâflar işbu mukavelenameler ahkâmına tevfikan hallolunacaktır. 

Madde — 3 

Beynelmilel daimî adalet divanı veya hakem huzurundaki usul ve muameleden evvel ihtilâf; bir 
uzlaşmaya müncer olmak maksadile işbu muahedeye tevfikan teşkil edilen Daimî uzlaşma ko
misyonu unvanını haiz Beynelmilel daimî bir komisyona Akitler tarafından müttefikan tevdi olu
nabilecektir. 

Madde — 4 

İkinci maddede mevzubahs ihtilâflar için her iki taraf Daimî uzlaşma komisyonuna müracaat 
etmedikleri veya müracaat vaki olup ta komisyon telifi beyne muvaffak olamadığı takdirde hukukî 
ihtilâf, tahkimname ile, gerek statüsünde derpiş edilen şartlar ve usul dairesinde hal ve fa
sledecek olan Beynelmilel daimî adalet divanı gerek beynelmilel ihtilâfların muslihane halli hak
kındaki 18 teşrinievvel 1907 tarihli (Lâ Hay e ) mukavelenamesile derpiş edilen şartlar ve usul 
dairesinde hal ve fasledecek olan bir hakem mahkemesine tevdi olunacaktır. 

Müracaat edilecek kazanın tayini hususunda veya tahkimname ibareleri üzerinde veya tahkim 
usulü ve hakemlerin intihabı hakkında Akitler arasında itilâf hâsıl olmazsa bir ay evvel ihbardan 
sonra âkitlerden her hangi biri ihtilâfı bir istida ile doğrudan doğruya Beynelmilel daimî adalet 
divanına arzetmekte muhtar bulunacaktır. 
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Madde — 5 

Mevzuu, Âkitlerden birinin dahilî kanunlarına nazaran millî mahkemelerin salâhiyetine dahil 
bulunan bir ihtilâf mevzubahs ise işbu ihtilâf ancak salâhiyettar millî makamı adlî tarafından 
münasip müddetler zarfında verilmiş ve kaziyei muhkeme iktisap etmiş olan hükümden sonra, 
işbu muahede ile derpiş olunan usule tâbi tutulabilecektir. 

Madde — 6 

Kazaî veya hakemî karar, hali ihtilâfta bulunan Akitlerin birinin adlî makamları veya her 
hangi diğer makamı tarafından verilen bir karar veya ittihaz olunan bir tedbirin hukuku düvele 
tamamen veya kısmen muhalif olduğunu dermeyan eyler ve mevzubahs tarafın hukuku esasiyesi 
bu karar veya tedbirin netayicinin iptaline cevaz vermez veya kısmen iptaline müsait bulunursa, 
mutazarrır olan taraf, kazaî veya hakemî hüküm ve kararla nisfet ve hakkaniyete müstenit 
bir tazminat verilmesi hususunda akitler müttefik kalmışlardır. 

Madde — 7 

Yüksek Âkitlerden alelade diplomasi usullerile dostane bir surette halledilemeyerek ihtilâf ettik
leri ve işbu muahedenin ikinci maddesinde tasrih edildiği üzere kazaî bir hükümle halli yoluna gidi
lemeyen ve esasen Akitler arasında meri bir muahede veya mukavele ile haklarında bir hal ve tesvi
ye usulüne merbut bulunmamış olan bilcümle meseleler Daimî uzlaşma komisyonuna tevdi olunacak 
ve komisyon Akitlere şayanı kabul bir sureti hal teklif ve cümle ahvalde bir rapor tanzim ve takdim 
eylemekle mükellef bulunacaktır. 

Komisyona takdim edilecek istida hakkında Akitler itilâf edemezlerse bunlardan biri veya diğeri 
bir ay evvel haber vermek suretile meseleyi mezkûr komisyona doğrudan doğruya tevdi etmekte 
muhtar bulunacaktır. 

Cümle ahvalde, bir ihtilâfın ikinci maddede de münderiç niza mahiyetini haiz olup olmadığı ve 
bundan dolayı kazaî bir hüküm ile halli lâzımgeleceğini tayin hususunda Akitler uzlaşamıyorlarsa, 
Daimî uzlaşma komisyonu huzurunda her türlü usul ve muameleden evvel, bu ihtilâf, tarafeynin 
muvafakatile, ve ademi itilâf takdirinde bir tarafın istidasile, Beynelmilel adalet divanına tevdi 
edilecektir. 

Madde — 8 

îşbu muahedede derpiş edilen Daimî uzlaşma komisyonu berveçhi ati tayin edilecek beş azadan 
mürekkep olacaktır. 

Yüksek Âkitlerden her biri kendi tebaaları arasından seçilmiş birer komiser tayin edecekler ve 
diğer üç komiseri diğer devletler tebaası meyanından ittifakı âra ile intihap eyleyeceklerdir. Bu 
üç komiser muhtelif tabiiyetlerde olacaklar ve Yüksek Akitler bu komiserler arasından Komisyon 
reisini irae eyleyeceklerdir. 

Komiserler üç sene müddetle tayin edilirler. Tekrar intihapları caizdir. 
Yerlerine diğerleri intihap olununcaya kadar ve her halde müddeti memuriyetlerinin inkizası 

esnasında elde bulunan işlerinin ikmaline kadar vazifede kalacaklardır. 
Ölüm, istifa, daimî veya muvakkat her hangi bir mâni dolayısile münhal olacak yerler sü

rati mümküne ile ve üç ayı tecavüz etmeyecek bir müddet zarfında ve tayinler hakkında tesbit 
edilmiş olan usule tevfikan doldurulacaktır. 

Madde — 9 

Daimî uzlaşma komisyonu işbu muahede tasdiknamelerinin teatisini takip eden altı ay zarfında 
teşkil olunacaktır. 

Müştereken intihap olunacak aza işbu müddet zarfında tayin olunamaz, veya münhalâta ye-



niden aza intihabı halinde, azalığın inhilalinden itibaren üç ay müddet zarfında yeni aza tayin edi
lemezse, başka bir itilâf olmadığı takdirde, icap eden tayinlerin icrası İsviçre konfederasyonu 
reisinden rica edilecektir. 

Madde — 10 

Daimî uzlaşma komisyonuna ahvale göre 3 ve 7 nci maddelerdeki şerait dairesinde ve reise bir 
istida verilerek müracaat olunacaktır. 

İstida ihtilâf mevzuunu muhtasaran bast ve beyan etmekle beraber komisyondan, bir uzlaş
maya vardıracak her türlü tedbirlere müracaat edilmesi talebini ihtiva edecektir. 

Eğer istida tarafeynden yalnız birinden geliyorsa bu istida müstedi tarafından hasım tarafa 
derhal tebliğ edilecektir. 

Madde — 11 

Bir ihtilâfın, Yüksek Âkitlerden biri tarafından Daimî uzlaşma komisyonuna tevdi edildiği 
tarihten itibaren on beş gün zarfında âkitlerden her biri bu ihtilâfı tetkik için, kendi komise
rinin yerine işte ihtisası olan diğer bir kimseyi tayin edebilir. Bu hakkmı istimal eden taraf, 
keyfiyeti derhal diğer tarafa bildirecektir. Bu takdirde diğer taraf ta ihbarın vaki olduğu ta
rihten itibaren on beş gün zarfında ayni tarzda hareket etmekte muhtar olur. 

Madde — 12 

Daimî uzlaşma komisyonunun vazifesi muhtelefünfih meselelerle vuzuh vermek ve bu hususta 
faideli malûmatı tahkik ile veya başka bir suretle toplamak ve tarafeyni uzlaştırmağa gayret ey
lemektir. Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra muvafık gördüğü hal tarzlarım akitlere arz 
ile bu hususta rey ve mütalealarını beyan için kendilerine bir mühlet verebilir. 

Komisyon, mesaisinin hitamında neticeyi mübeyyin bir rapor tanzim eyleyecek ve bu raporun 
birer nüshasını Âkitlerden her birine tevdi edecektir. Akitler komisyonun vâsıl olacağı filî 
ve hukukî veya sair mülâhazalara asla bağlanmış olmayacaklardır. 

Yedinci madde 3 üncü fıkrasının hükmü mahfuz kalmak şartile komisyon mesaisi, Akitler 
başka türlü bir karar vermedikçe, muhtelifünfih meselenin tevdii gününden itibaren altı ay zarfın
da nihayete ermiş bulunacaktır. 

Madde — 13 

Daimî uzlaşma komisyonu; muhakeme usulünü bizzat tanzim edecektir ve bu muhakeme usulü 
her halde teşkili tarafeyn üe olacaktır. 

Tahkikat hususunda komisyon, müttefikan başka türlü bir karar vermezse, beynelmilel ihti
lâfların muslihane halline dair olan 18 teşrinievvel 1907 (La Haye) mukavelenamesinin 3 üncü 
faslı (Beynelmilel tahkikat komisyonu) ahkâmına ittiba eyleyecektir. 

Madde — 14 

Akitler arasında hilâfına ittifak olunmadığı takdirde Daimî uzlaşma komisyonu,v reisin irae 
ettiği mahalde içtima edecektir. 

Madde — 15 

Daimî uzlaşma komisyonunun mesaisi, ancak Akitlerin muvafakatile komisyon tarafından it
tihaz olunmuş bir karar üzerine alenî olabilir. 

Yüksek Akitler, evvelce yekdiğerinin reyini almaksızın komisyon mesaisinin neticesini neş-
retmemeği taahhüt ederler. 



Madde — 16J 

Akitler Daimî uzlaşma komisyonu nezdinde kendilinle komisyon arasında mutavasasıt hizme
tini gören ajanlar tarafından temsil edileceklerdir. Bıindan maada Akitler kendileri tarafından 
bu husus için tayin edilen müşavir ve mütehassısların jyardımına müracaat edebilecekleri gibi şa
hadetini kendilerince faideli addettikleri her türlü eşhasın komisyonca istimaını talep eyleyebi
leceklerdir. 

Komisyon dahi her iki tarafın ajanlarını ve müşavir ve mütehassıslarını ve faideli addede
ceği her hangi bir şahsı Hükümetlerinin muvafakatile celp ve bunlardan şifahî izahat talep ey
lemek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 17 

îşbu muahedenameye muhalif ahkâm mevcut olmadıkça Daimî uzlaşma komisyonu kararları 
ekseriyeti ara ile ittihaz olunacaktır. 

Umum' azalar usulüne tevfikan davet edilmedikçe ve birlikte intihap edilmiş olan umum aza
lar hazır bulunmadıkça ihtilâfın esası hakkında komisyon karar veremez. 

Madde — 18 

Yüksek Akitler, Daimî uzlaşma komisyonunun mesaisini kolaylaştırmağı ve alelhusus salâhiyet-
tar makamlarının ona muzaheretini temin etmeği ve kendisine imkânın müsaadesi nisbetinde bü
tün vesaiki ve müfit malûmatı vermeği, kendi arazileri üzerinde komisyonun şahit ve ehlihibre 
celp ve istima eylemesini ve vaka mahalline gitmesini temin için icap eden tedbirleri almayı taahhüt 
ederler. 

Madde — 19 

Daimî uzlaşma komisyonu mesaisinin devamı müddejtince komiserlerin her biri, miktarı Yük
sek Akitler arasında müttefikan tesbit ve müsavi surett0 taksim edilecek olan bir tazminat ala
caklardır. 

Madde — 20 

Her halde ve bilhassa Akitlerin ihtilâf ettikleri mesele eğer icra edilmiş veya edilmek üze
re bulunmuş olan muamelâttan münbais olduğu takdirde, Beynelmilel daimî Adalet divanı, ken
di statükosunun 41 inci maddesine tevfikan ittihazı kaçar ederek, veya icabı hale göre hakem 
mahkemesi alınması iktiza eden muvakkat tedbirleri müıtıkün olan en kısa müddet zarfında tayin 
eyleyeceklerdir. 

Daimî uzlaşma komisyonu, icabı halinde tarafeynle ajtılaştıktan sonra ayni surette hareket ede
bilecektir. 

Yüksek Âkitlerden her biri daimî uzlaşma komisyonu! tarafından teklif edilecek kararın infa
zına veya tarzı tesviyelere sui tesir etmesi melhuz her türlü tedbirden mütevakki bulunmayı ve 
sureti umumiyede ihtilâfı tezyit veya tevsi edecek her ha&gi bir tarzı muameleye tevessül etmeme
ği taahhüt ederler. 

Madde — 21 

İhtilâf ile ayni zamanda diğer Devletler alâkadar bultjinsa dahi, işbu muahede Yüksek Akit
ler arasında mabihittatbik olur. 

Madde — 22 

îshıt muahedenamenin tefsirine müteallik Yüksek Akitler arasında bir ihtilâf zuhur ederse bu 
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ihtilâf 4 üncü maddenin 2 inci fıkrasında derpiş edilen usule tevfikan Beynelmilel daimî adalet 
divanına arzedilecektir. 

Madde — 23 

îşbu muahedename tasdik olunacak ve tasdiknameleri mümkün mertebe süratle Ankarada te
ati edilecektir. 

Madde — 24 

İşbu muahede tasdiknamelerin teatisini müteakip meriyete girecek ve meriyete girdiğinden iti
baren on sene müddetle muteber olacaktır. 

Bu müddetin inkizasından altı ay evvel feshedilmezse yeniden beş sene bir müddet için zımnen 
tecdit edilmiş addolunacak ve tecdit şekli bu tarzda devam edecektir. 

îşbu muahedenin inkızasında, bu muahede mucibince her hangi bir muamele, Daimî uzlaşma ko
misyonu veyahut Beynelmilel adalet divanı veya Hakem mahkemesi huzurunda cereyan etmekte 
bulunuyorsa bu muamele, hitamı anına kadar takip edilecektir. 

Balâdaki mevaddı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda zikredilen murahhaslar işbu muahede-
nameyi imza etmişler ve mühürlemişlerdir. ',\H^I^T;-. ' V ^ :-„ ' '•..-..- • 

(Cinevre) de iki nüsha olarak bin dokuz yüz otuz iki senesi nisanının on altıncı günü tanzim 
edilmiştir. 





StraNo214 
Madenî ufaklık para basılması hakkında I 550 numaralı 

kanun lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâet 11 - III - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/625 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Madenî ufaklık para basılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tinin 4 - III - 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Madenî para kanunu lâyihasına dair esbabı mucibe 

Bu kanun lâyihası ile birer liralık evrakı naktiye yerine gümüş para ve eski ufaklıklar yerine 
de yenilerinin tedavüle çıkarılması istihdaf edilmektedir. 

Teşrinisani 1932 gayesi itibarile piyasada bulunan 163 868 000 lira kıymetindeki 33 106 968 
parçadan ibaret evrakı naktiyenin 23 448 310 parçası birer liralıktır. Mezkûr bir liralıklardan 
çok kullanılması yüzünden kirlenmesi, yıpranması ve yırtılması sebebile halkımıza verdiği mad
dî ve sıhhî zararlar ve yeni evrakı natiye tabı ve ihracı işinde mucip olacağı güçlük ve masraf
lar nazarı itibare alınarak bu evrakı naktiye yerine lüzumu kadar gümüş para ikamesi ve en 
ufak evrakı naktiyenin beşer liralık olarak tedavülde bırakılması lüzumlu ve faideli görülmek
tedir. 

Diğer memleketlerin bir kısmında da en ufak evrakı naktiye takriben beş lira kıymetin
de olup bundan aşağı kâğıt paralar yerine kısmen gümüş ve kısmen diğer madenî ufaklıklar 
ikame edilmiştir. 

Bundan başka Şark ve Cenup vilâyetlerimizde de gümüş paraya olan fazla temayül sebebile 
gayrikanunî bir şekilde tedavülden kaldırılmasına ve yerlerine kanunî rayiçlerile gümüş para
larımızın ikamesine imkân temin edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla azamî haddi 1715 numaralı kanunun 5 inci maddesindeki müfredata göre 24 mil
yon küsur liralık birer liralık evrakı naktiye miktarını tecavüz etmemek ve ihtiyaca göre basıl
mak şartile gümüş para çıkarılacak ve peyderpey birer liralık evrakı naktiyenin piyasadan 
kaldırılarak yerine kısmen ihtiyaç nisbetinde gümüş para ve kısmen de daha büyük kopürler-
deki evrakı naktiye ikame edilmiş olacaktır. 

Her ne kadar Merkez bankası teşkiline müteıllik 1715 numaralı kanunun 10 uncu maddesinde 
birer liralık evrakı naktiye yerine gümüş para ihracı istikrar kanununun neşrine talik edil
miş ise de arada geçen zamana ve bu günkü cihan vaziyetine göre istikrar kanununun tanzimi 
daha bir müddet gecikebileceğine ve şimdiden gümüş para darbı hususunun bu maksadı da 
teshil eyleyeceğine binaen mezkûr istikrar kanununa intizara mahal görülmemekte ve yine mez-
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kûr kanunun 11 inci maddesinde bunun haricinde para ihraç edilmeyeceği yazılı olup bundan 
maksat o zaman mevcut ufaklıklarla bankaya devrolunan 158 milyon küsur liralık evrakı nak-
tiye hacmini mütecaviz Hazinece para darp ve ihraç edilmeyeceğini beyan ve teahhüt olup bu lâ
yihada derpiş edilen esaslar bu hükme de münafi bulunmamaktadır. 

Basılacak gümüş paralar nakit esası mahiyetinde olmayıp ufaklık mahiyetinde olacaktır. 
Halbuki malûm olduğu veçhile eski meskukâtımızda bidayeten iki mikyas usulü cari olduğun

dan eski gümüş paraların madenî kıymeti itibarî kıymetinden çok az farklı idi. Gümüş fiatinin 
ehemmiyetli bir surette sukutu altın ve gümüş fiatleri arasındaki muvazeneyi ihlâl etmiş olduğu
na göre eski esasat baki kaldığı zamanda dahi kendiliğinden bu tevazün haleldar olmuştu. 

Filhakika peyderpey kıymeti tenezzül eden gümüşün kilosu 1921 senesinde 50 liraya kadar satı
labilmekte iken bu gün kilosu takriben 20 liradan ibaret bulunmuştur. 

Gümüş paranın mikyası naktolarak değil ufaklık şeklinde istimali icap ettiğine binaen diğer 
devletlerde de cari olduğu veçhile her parça gümüş paraya takriben kıymeti hakikiyesinin beş misli 
nisbetinde itibarî bir kıymet tesbiti derpiş olunmuş ve tedavülde müşkülâttan içtinap ve itiba
rını muhafaza için bir taraftan kabul hadleri tahdit ve diğer cihetten Hazine ve Merkez banka
sınca gerek tahsilde ve gerek mübadelede bilâkaydüşart kabulleri düşünülmüştür. 

Taklidi kolay olan gümüş paranın nisbeten taklidi daha güç olacak şekilde basılması ve bu me-
yanda etrafına hak veya kabartma suretile yazı yazılması ve ayni zamanda nikel paraların tır
tıllı olması düşünülmektedir. Bundan başka ötedenberi gümüş paramızın 0,830 ayarında olduğu 
ve bu ayar az siklette çok kıymet ifade etmek lüzumu ile kabili telif bulunduğu cihetle bu aya
rın muhafazası düşünülmüş ise de yuvarlak rakamla ifadesi maksadile yeni gümüş para ayarının 
0,900 e iblâğı muvafık görülmüştür. 

Eski gümüş paraların beynelmilel gümüş maden fiatı üzerinden mubayaası esası kabul edildiği 
takdirde bu hususta muktazi madenin mühim bir kısmının memleket dahilinden temini kabil ola
bilecektir. 

Diğer ufaklıklarımıza gelince: 
Mevcut kanunlar mucibince 11,5 milyon liralık ufaklık madenî para basmak salâhiyeti mevcut 

bulunmasına rağmen merbut cetvelde müfredatı arzedildiği veçhile (8 572 436) lira (44) kuruş 
para basılmış ve bu da ihtiyaca kifayet etmiş ve hatta bunun takriben bir milyonu Merkez ban
kası ile Darphanede ve diğer bankalarda kalmakta bulunmuştur. 

Bunların bir kısmı saltanat devrinin damgalarını havi bulunduğu gibi hepsi de eski yazı ve 
rakamlarla basılmıştır. V ; 

(x) (Nikel meskukâtın tefriki için ittihaz edilecek tedabir sırasında). 
Bundan başka 40 paralığa kadar olan nikellerin maden fiatı - 1 gram halis nikelin 7 paradan faz

la kıymette olduğuna göre - itibarî kıymetlerinin fevkinde bulunmaktadır. Bu hal bu paraların 
kısmen ve zaman zaman tedavülden kaçmasını icap ettirmektedir. 

Bu mülâhazalarla diğer ufaklıkların da tebdili düşünülmüş ve küsuratın tediyesini temin ve halk 
ihtiyacını teshil için ipkası münasip görülen 10 paralıkların madenî kıymeti az olmak itibarile bronz 
olarak basılması muvafık görülmüştür. 

Mübadele için basılacak nikel ve bronz paraların haddi azamisi mevcut 8,5 milyon yerine 7 mil
yon olarak tesbit edilmiş ve bu miktarın ihtiyaca kifayet edebileceği anlaşılmakta bulunmuş oldu
ğuna ve yeni paraların da kıtaca küçüklüğü faideli olacağı nazarı itibare alındığına binaen mübadele 
neticesinde ele geçirilecek madenlerin bir kısmının artacağı ve bu farkın satılabileceği anlaşılmakta 
bulunmuştur. 

Bu işlerin tedvirinde icap eden süratin temini ve tatbikatta müşkülât ve teahhurata meydan kal
maması mülâhazasile bu işlerin muhasebei umumiye ve münakaşa kanunları ahkâmından istisnası 
için lâyihaya hususî hükümler vazedilmiş ve Darphane ile alelumum Devlet ve posta pullarını ve 
diğer kıymetli evrakı basmakta bulunan ve Darphanenin mütemmim bir kısmım teşkil eden Damga 
matbaasının merkezi Hükümete naklindeki lüzum ve zaruret göz önüne alınarak bu işin icap etti
receği masraflar da dahil olduğu halde yapılacak tediyatın mübadele hasılatından temini ve baki-



yesinin de takip edilen gaye paranın ıslahından ibaret bulunması sebebile kamilen Merkez banka
sındaki evrakı naktiye karşılığı olan Hazine bonolarının itfasına hasrı zarurî görülmüştür. 

Hulâsa: Gerek gümüş ve gerek nikel ve bronz paraların darp ve mübadelesi için vukubulacak 
masraflarla mezkûr tesis ve nakil masraflarının ve bu meyanda 8,5 milyon liralık ufaklık yerine 7 
milyon liralık ufaklık ikamesi suretile arada husule gelecek 1,5 milyon lira farkın tedavüle çıkanlacak 
gümüş paraların itibarî kıymetinin azamî % 40 i ile ve nikel ve bronz fazlasının satış bedelile kabili 
temin olabileceği tahmin edilmekte ve bu sebeple tedavüle çıkarılacak gümüş paraların % 60 inin 
1715 numaralı kanunun 5 inci maddesinde yazılı Hazine bonolarının itfasına tahsisi lâyihada derpiş 
olunmaktadır. Yalnız muameleye başlarken gerek maden mubayaası ve gerek tesisat için müşkülâta 
mahal kalmamasını teminen Hazinece bilâhare istirdat edilmek üzere 500 000 liraya kadar bu iş* için 
avans mahiyetinde sarfiyatta bulunulabilmesi için salâhiyet talebi zarurî görülmüştür. 

Mübadelenin tesrii ve teshili ve eski paraların tedavülden kaldırılmasının temini maksadile lâyi
haya cezaî müeyyedeler vazedilmiştir. 

Maruz esbap ve mülâhazatla tanzim kılınan merbut lâyiha takdim kılındı. 

Tedavüldeki nikel ve mahlut ve bronz meskukât 

• 

Lira 
3 620 372 

199 568 
343 966 
295 466 
118 000 

4 557 374 

K. 
75 
43 
67 

85 

Kilo 
144 814 910 
119 741 658 
275 173 336 
313 193 960 

165 200 

1 018 123 864 

Halis nikel 

Beheri gr. 
10 

6 
4 
2,65 
1,75 

Mahlut 

Parça adedi 
14 481 491 
19 956 943 
68 793 334 

118 186 400 
94 400 000 

315 818 168 

nikel ft/„ 25 ni 

Cinsi 
Yirmi beş kuruşluk 
Bir kuruşluk 
Yirmi paralık 
On paralık 
Beş paralık 

ikel 

258 963 
131 

259 095 

97 
72 

69 

165 378 
139 

155 518 

382 
623 

005 

"A, 75 bakır 
25 896 397 Bir kuruşluk 

52 688 On paralık 
25 949 085 

Bronz- Alüminyom "/„ 9 1 - 9 5 bakır 
7„ 9 - 8,5 Alüminyon 

1 994 462 
1 446 786 

294 717 

3 735 965 

Kilo 
1 018 123 864 

155 518 005 
288 904 961 

20 
55 
15 

90 

149 584 
115 742 

23 577 

288 904 

I lalis nikel 
Mahlut nikel 
Bronz 

665 
924 
372 

961 

7,5 
4 
2 

Umumî sıklet 

19 
28 
11 

60 

944 622 
935 731 
788 686 

669 039 

On kuruşluk 
Beş kuruşluk 
Yüz paralık 

1 462 546 830 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maline encümeni .2 ü - IV - 1933 

Karar No, 33 
Esas No. ı/r>r>o 

Yüksek Reisliğe 

Madenî ufaklık para basılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 11-111-1933 
tarih ve 6/625 numaralı tezkerelerile Büyük Meclise takdim kılınan kanun lâyihası; encümenimiz-
ce Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Bu kanun lâyihasile birer liralık evrakı naktiye yetine gümüş para ve eski ufaklıklar yerine 
de yenilerinin tedavüle çıkarılması istihdaf edilmektedir. Kanun lâyihasının esaslı faydalan ih
tiva etmekte olduğu yapılan tetkik neticesi anlaşılmıştır. 

1 - Bu faydalardan en mühimmi Devletin Cumhuriyet merkez bankasına hususî kanuni-
le borçlandığı miktarın 16 küsur milyon lira derecesinde azalmış olmasıdır. Filhakika tedavülde 
24 milyon raddesinde olan birer liralık evrakı naktiye yüzde otuza yaklaşan bir masrafla gümüş 
mukabilinde tedavülden çekilince bunun yüzde yetmişi olan 16 küsur milyon liralık evrakı nak
tiye cumhuriyet merkez bankasına verilen evrakı naktiye karşılığı Hazine bonolanmn itfasına 
hasredileceğinden Devlet borcundan 16 küsur milyon lira inmiş bulunacaktır. 

Çünkü gümüş paraların merkez bankasile bir alâkası olmayıp Hazinenin kabul etmesile kıyme
tini muhafaza edecektir. 

II - Devlet, Cumhuriyet merkez bankasına tedavüldeki evrakı naktiyeye karşılık olarak verdi
ği Hazine bonoları için her sene yüzde bir faiz vermektedir. Gümüş para ihracı sayesinde öde
necek olan 16 küsur milyon liralık Hazine bonosunun faizinden tasarruf edilmiş olacaktır. 

III - Merkez bankası istikrar yapacağı zaman tedavüldeki banknotlara mukabil muayyen bir nis-
bette altın tedarik etmek zaruretindedir. Halbuki 24 milyon birer liralık gümüşle tebdil edildiğinde 
bu tebdil ufaklık mahiyetinde olduğundan altın karşılığa muhtaç olmayacaktır. Şu halde istik
rar, 158 milyon lira yerine 24 milyon noksanile 134 milyon liraya altın karşılık tedariki suretile 
mümkün olacaktır ki bu suretle istikrar hem kolaylaştırılmış hem de yakınlaştırılmış olacaktır. 

Birer liralık evrakı naktiyenin gümüşle tebdilindeki sıhhî zaruret ve fayda ise aşikârdır. 
Diğer ufaklıklar hakkında esbabı mucibe lâyihasında izah edilen noktalar encümenimizce tas

vip edilmiş ve bu meyanda Darphane ile Damga matbaasının Devlet merkezine nakli ve bu işler 
için beş yüz bin lira derecesinde avans mahiyetinde sarfiyatta bulunulması muvafık görülmüştür. 

Maddelerin müzakeresine geçilerek: 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 
İkinci, üçüncü, dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci maddenin ikinci fıkrasındaki ibraz kelimesi - bu kelimenin evrakı naktiye, çek poliçe 

gibi kıymetli kâğıtlar için kullanılmakta olmasına binaen - « getirilecek » kelimesile değiştiril
miştir. 

Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Memleket dahilindeki gümüş paraların beynelmilel piyasaya göre madenî fiatile alınmasına dair 

olan yedinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Ancak bu mubayaayı kolaylaştırmak için gümüşün yalnız satın almak suretile değil, tayin edi

lecek fiat üzerinden Devlet alacaklarına mahsuben kabulüne mezuniyet verilmesi muvafık görül
müş ve lâyihaya bir muvakkat madde ilâve olunmuştur. 

Sekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Dokuzuncu madde cezaî hükümleri ihtiva ettiğinden Adliye encümenince de müzakeresi lüzumu 

tezekkür kılınmıştır. 
Onuncu maddenin birinci fıkrası bu kanuna ait muamelât, mübayaat ve sarfiyatın muhasebei 

umumiye, münakaşa, müzayede ve ithalât kanunlanna tâbi olmamasına dairdir. Encümenimiz bu 



salâhiyetin dahilden alınacak gümüşler için istimalini, hariçten alınacak gümüşler için mezkur 
kanunlar hükmünün tatbikini tasvip etmiş ve maddeyi buna göre tadil etmiştir. 

Müteakip maddeler aynen kabul edilmiştir. Yeni ufaklık paraların santim esasına göre basıl
ması encümenimizce derpiş edilmiştir. Ancak lâyihanın dördüncü maddesinde on paralık 25 santim 
tabiri kullanılması ve onuncu maddenin ikinci fıkrasında basılacak paralann evsafı sairesini tesbit 
için Maliye vekâletine mezuniyet verilmiş olması bu maksadı temin edeceğinden aynca bir tadile 
lüzum görülmemiştir. 

Yukarıda arzedildiği veçhile Adliye ve Bütçe encümenlerince tezekkür kılınmak üzere Yüksek 
Reisliğe arzına karar verildi. 

Maliye E. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazıt İsparta İstanbul Balıkesir Balıkesir 

İhsan İhsan Kemal Turan Hamdı M. Pertev Enver 

Aza Aza 
izmir Kastamonu 
Kâmil Refik 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 8 - V -1933 
Karar No. 21 
Esas No. 1/550 

Yüksek Reisliğe 

Madenî ufaklık para basılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 11-111-1933 
tarih ve 6/625 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale edilen kanun lâyihası Maliye en
cümeninin lâyihadaki tadilâtı ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Maliye vekili Abdülhalik 
Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasile Vekil Beyin izahatına göre bir liralık evrakı naktiye ye
rine gümüş para ve tedavül etmekte olan eski ufak paraların yerine yenilerinin çıkarılmasına 
dair olan bu kanun lâyihası temin edeceği faydalar itibarile encümenimizce de esas itibarile ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın maddeleri üzerinde encümen havi oldukları hükümlerin vuzuhla ifadesi maksadile 
yazılış tarzında bazı değişikliklerle cezaî hükmü gösteren maddeyi yeniden kaleme almıştır. 

Teklif lâyihasının birinci maddesinin son fıkrası gümüş para miktarına ait olmasına binaen 
bu fıkra maddenin gümüş para basmağa salâhiyet veren birinci fıkranın sonuna geçirilmiştir. 

Maliye encümenince değiştirilen beşinci maddenin birinci fıkrasındaki mübadele maksadile 
getirilen madenî paralann malsandıklarile Cumhuriyet merkez bankası merkez ve şubelerince 
kabul edileceğine dair hüküm bunlann en az haddi gösterilerek ayrı bir fıkra halinde yazılmıştır. 

Lâyihanın cezaî müeyyidesini gösteren 9 uncu maddesinde memnuiyet hükümleri maddenin bi
rinci fıkrasında tesbit edilmiş ve diğer fıkralarda da memnuiyet hilâfına hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilerek bu bapta tanzim olunacak zabıt varakalarile sulh mahkemelerine sev-
kedilmeleri tensip olunmuş ve memnu addedilen itibarî kıymetleri haricinde bir fiatle parayı kul-
lanmakifc tedavülden kaldmlmış parayı sürmek fiillerinin cezalan ayn ayn tesbit edilmiştir. 
Bunlardan birincisinin yalnız para cezasile tecziye edilmesi ve hükmolunan para cezasmm infa
zında zaptedilen paranın da mahsubu esası kabul olunmuş ve ikinci hal tedavülden kaldırılmış bir 
parayı sürmek suretile failin hareketi daha ağır zarar tevlit ettiğinden tertip olunacak cezanın 
para cezasile beraber hapsen de mahkûm edilmesi muvafık görülmüştür. Zaptolunan paranın mu-
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saderesine de hüküm verilmesi maddede gösterilmiştir. 

Lâyihanın yapılan tadilâtla kabulüne encümenimizce ittifakla karar verilmiş olmakla havale mu
cibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Ad. E. Reisi 
M. M. Koca e 

Halâhaiiin 

Aza 
Konya 

»S\ Sim 

Na. 
li 

M. M. 
Kocaeli 

Aza 
Kocaeli 

I {ayıp 

Kâ. 
Yozgat, 

A. Iramdı 

Aza 
Kars 
Nazif T 

Aza 
Erzincan 
Ahdülhak 

Aza 
Konya 
. Fikret 

Aza 
Kayseri 
/S\ Azmi 

Aza 
.Balıkesir 

Vasfı 

Aza 
Trabzon 

h'aif 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni .21 - V - 19'l^i 

İl. No. 1.;12 
Esas No. 1/5X0 

Yüksek Reisliğe 

Madenî ufaklık para basılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 11 - III -
1933 tarih ve 6/625 numaralı tezkeresile Meclisi Âliye takdim kılınan kanun lâyihası Maliye ve 
Adliye encümenlerinin bu baptaki mazbatalarile birlikte encümenimize havale edilmekle Maliye 
vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Gümüşün altın gibi mübadele vasıtası olarak kullanılması hakkında büyük malî merkezlerde mev
cut cereyanlar henüz müsbet bir şekil alamamıştır. Bu meselenin yakın zamanlarda milletler 
arasında vukubulacak görüşmelerde mevzubahs edilmesi ihtimal dahilindedir. 

Bu itibarla gümüşün şimdi olduğu gibi yalnız ufaklık olarak mı tedavül etmesi, yoksa hem 
ufaklık ve hem de doğrudan doğruya yani altına istinat etmeksizin para olarak ta tedavülü tecviz 
edilmesi şıklarından ikinci şıkkın tercihi halinde madenî kıymetle tedavül fiatı arasındaki nisbet-
te umumî olmak üzere kaide halinde teayyün etmeden (24) milyon lira g-ibi büyük bir miktarın 
yalnız ufaklık olarak tedavüle çıkarılmasını ve buna mukabil bir liralıkların tamamen imhasını 
kararlaştırmak zamanı henüz gelmemiştir. 

Diğer cihetten imparatorluk zamanında ufaklık olarak tedavül etmek üzere çıkarılmış olan gü
müş mecidiye ve aksamının henüz tedavülünü refeden bir kanun olmadığı gibi bizden ayrılan 
memleketlerle müşterek bir para olmasından naşi o memleketlere civar bazı vilâyetler ahalisi alış 
veriş işlerinde hâlâ kağıt para yerine mecidiye ve aksamını kullanmağı adet edinmiş oldukların
dan bu gün için madenî kıymetinden başka bir mahiyeti kalmayan eski meskukât hariçten mem
leketimize mütemadiyen girmekte ve halkımızın zararına olarak ekseriyetle spekülâsyon yapıl
maktadır. 

Bir taraftan o vilâyetlerin madenî para üzerindeki itiyat ve ihtiyaçlarını karşılamak, diğer ta
raftan eski mecidiye ve aksamını tedavülden kaldırmak maksadile mukabilinde o kadar evrakı nak-
tiyeyi tedavülden çıkarmak sartile ve mücerret ufaklık mahiyetinde kullanmak üzere ilk tertip olarak 
altı milyon liralık gümüş para ihraç edilmesi ve birinci tertip ikmal edildikten sonra halkır? rağbeti
ne ve umumî vaziyete göre ikinci tertibe geçebilmek için de diğer altı milyonun ihracı için Maliye 
vekâletine salâhiyet verilmiştir. Lâyihanın birinci maddesi bu maksada göre tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 2 ve 4 üncü maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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Teklif lâyihasının 3 üncü maddesinde, nikel paraların halis nikelden imali esası mevcut o-

lup nikel pulların memleket dahilinde izabe ve imalini teshil maksadile bunların yüzde yetmiş beş' 
nikel ve yüzde yirmi beş bakır mahlutundan imali muvafık olacağı hakkında Hükümet tarafından 
encümenimize vukubulan teklif muvafık görülerek madde bu şekilde tadil edilmiştir. 

Beşinci madde Adliye encümeninin tadil ettiği şekilde ve 6, 7 ve 8 inci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Adliye encümenince tadil edilen 9 uncu maddede tedavülden kaldırılan eski madenî paralan sür
mek isteyenler hakkında kabul edilen hapis cezasının yalnız tedavülden kaldırılacak olan gümüş pa
ralara hasn muvafık görülerek maddenin son fıkrası ona göre tadil edilmiştir. 

Lâyihanın 10,11,12,13 ve 14 üncü maddelerile Maliye encümenince tedvin olunan muvakkat mad
de aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti umumiyenin tasdikına arzolunur. 

Reis lleisvokili Aza Aza Aza Aza 
(îümüşane Konya Aksaray Corum Elâziz Erzurum 
İL Fehmi A.Süreyya Mustafa İL Tahsin Asını 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun Erzurum İsparta Kayseri Kırklareli .Sivas 
Kâzım Aziz Mükerrem A. Hilmi M. Nahit M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Madenî ufaklık para kanunu lâyihası 

MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarihli ve 1715 
numaralı kanunun beşinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasının uhdesine geçen 
evrakı naktiyeden 24 591 218 adet bir liralık 
kupürlerin tedavülden kaldırılması için 1715 
numaralı kanunun 10 uncu maddesinde yazılı 
( İstikrar kanunu ) na intizar etmeksizin aza
mî bu miktara kadar gümüş para çıkarmağa ve 
12 şubat 1340 ve 16 nisan 1341 ve 12 şubat 1928 
tarihli 411, 624 ve 1207 numaralı kanunlarla 
tedavüle çıkanlmasma mezuniyet verilen on 
milyon liralık 100 paralık, 5 ve 10 kuruşluk 
bronz ve 25 kuruşluk nikel meskukâtın ve 1326 
senesi muvazenei umumiye kanununun 10 uncu 
maddesi ile 2 şubat 1332 tarihli kanunun 
hükümlerine göre tedavüle çıkanlmasma salâ
hiyet verilen 1,5 milyon liralık 5, 10, 20 ve 40 
paralık nikel paraların yerine en çok yedi mil
yon liralık nikel ve bronz para bastırmağa Ma
liye vekâleti mezundur. 

Ancak 12 milyon liradan fazla basılacak gü
müş para miktarı Maliye vekâletile Merkez ban
kası arasında kararlaştırılır. 

MADDE 2 — Bastırılacak gümüş paraların 
evsafı şöyle olacaktır: 

Sıklet ve 
Sıkleti ayar tole-

Ayarı Orarn ratısı binde 

100 kuruşluk 0,900 12 ± 3 

50 » 0,900 6 ± 3 

25 » 0,900 3 ± 3 

MADDE 3 — Nikel paraların evsafı şöyle 
olacaktır: 

10 kuruşluk halis nikel 6 + 1 

5 » » » 4 -f- 1 

1 » » » 2,5 4- 1 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madenî ufaklık para kanunu lâyihası 
MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madenî ufaklık para kanunu lâyihası 
MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1115 

numaralı kanunun 5 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasının uhdesine geçen 
evrakı naktiyeden 24 591 218 adet bir liralık 
kupürlerin tedavülden kaldınlması için mezkûr 
kanunun 10 uncu maddesinde yazılı « istikrar 
kanun» u beklenilmeksizin en fazla bu miktara 
kadar gümüş para çıkarmağa Maliye vekâleti 
mezundur. Anck on iki milyon liradan fazla ba
sılacak gümüş para miktarı Maliye vekâletile 
Cumhuriyet merkez bankası, arasmda kararlaş
tırılır. 

12 şubat 1340 ve 16 nisan 1341 ve 12 şubat 
1928 tarihli 411, 624 ve 1207 numaralı kanunlar
la tedavüle çıkarılmasına mezuniyet verilen on 
milyon liralık yüz paralık ve beş ve on kuruşluk 
bronz ve yirmi beş kuruşluk nikel meskukâtın 
ve 1326 senesi muvazenei umumiye kanununun 
10 uncu maddesile 2 şubat 1932 tarihli kanunun 
hükümlerine göre tedavüle çıkarılmasına salâhi
yet verilen bir buçuk milyon liralık 5, 10, 20 ve 
40 paralık nikel paralann yerine en çok yedi mil
yon liralık nikel ve bronz para basmağa Maliye 
vekâleti mezundur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun beşinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasının uhdesine geçen 
evrakı naktiyeden 24, 591, 218 adet bir liralık 
kupürlerin tedavülden kaldırılması için mezkûr 
kanunun onuncu maddesinde yazılı (istikrar ka
nunu) beklenilmeksizin altı milyonu şimdiden 
ve diğer altı milyonu lüzum görüldüğü zaman 
bastırılmak üzere on iki milyon gümüş para çı
karmağa Maliye vekâleti mezundur. 

12 şubat 1207 ve 16 nisan 1341 ve 4 şubat 
1928 tarih ve 411, 624, 1027 numaralı kanunlar
la tedavüle çıkanlmasma mezuniyet verilen on 
milyon liralık yüz paralık ve beş ve on kuruş
luk bronz ve yirmi beş kuruşluk nikel meskukâ
tın ve 1326 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun onuncu maddesile 2 şubat 1332 tarihli ka
nun hükümlerine göre tedavüle çıkanlmasma 
salâhiyet verilen bir milyon liralık beş, on, yirmi 
ve kırk paralık nikel paralann yerine en çok yedi 
milyon liralık nikel ve bronz para basmak için 
Maliye vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nikel paralann 
olacaktır: 

Halitası: (Nikel) 0,75- (bakır) 

10 kuruşluk 

5 

1 » 

Sıkleti 
Gram 
6 ± 
4 _+ 

2,5 + 

evsafı şöyle 

0,25. 
Sıklet ve 
ayar tole

ransı binde 

1 

1 

1 
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MADDE 4 — Bronş meskukât 10 paralık di

ğer tâbirle 25 santimlik şöyle olacaktır: 
Sıklet ve 

Sıkleti halite tole-
Halitası Oranı ram yüzde 

Alüminyom 0,100 
Nak>r 0,850 2 1 
Mevaddı ecnebiye 0,050 

MADDE 5 — Gümüş para için kabul haddi 
20 lira, 10 ve 5 kuruşluk nikel para için 5 lira ve 
1 kuruşluk nikel para için de 1 lira ve bronz 
için de 25 kuruştur. 

Malsandıklanna ve Cumhuriyet merkez ban
kası merkez ve şubelerine tediye makamında ve
ya mübadele maksadile ibraz edilecek gümüş, 
nikel ve bronz paraların miktarı ne olursa olsun 
kabul edilir. 

Mübadele maksadile arzedilen paranın asgarî 
haddi her nevi meskukât için beş liradır. 

Şu kadar ki Merkez bankasında bu suretle 
toplanacak madenî meskukâtın bir milyon lira
lıktan ziyadesi Hazine alacaklı hesabının kar
şılığı olarak kalacak ve tekrar tedavüle vaze
dilmeyen miktar nisbetinde mezkûr hesabı cari 
bakiyesi mevkuf kalacaktır. 

MADDE 6 — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış ve her ne suretle olursa ol
sun aslî şekilleri değiştirilmiş paralar kanunî 
vasıflarını ve tedavül kabiliyetlerini kaybeder
ler. 

Hiç bir alacaklı bu nevi bir parayı kabule 
icbar edilemez. Ancak tedavül neticesinde aşın
mış, yazılan ve şekilleri silinmiş paralar sıh
hatlerinde şüphe tevlit edecek derecede bozulmuş 
olmadıkça malsandıklan ve Hazineye devredil
mek üzere Cumhuriyet merkez bankası tarafın
dan kabul edilir. Fakat tekrar tedavüle çıka
rılamaz. 

MADDE 7 — Basılacak gümüş paralar için 
yeniden mubayaası icap eden madenler tercihan 
memleket dahilinde olmak üzere beynelmilel pi
yasa fiatine göre Maliye vekâletince tesbit edi
len fiatlerle satın alınır. Elyevm kanunî sikke 
mahiyetini haiz gümüş paralarla 12 şubat 1340/ 
1924 tarihli kanunun dördüncü maddesi muci
bince tedavül kıymetini haiz olan gümüş ve gü-

MA^)DE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MApDE 5 — Gümüş para için kabul haddi 
20 lira, İ10 ve 5 kuruşluk nikel para için 5 lira ve 
1 kuruşj.uk nikel para için de 1 lira ve bronz için 
de 25 kuruştur. 

Mallandıklarına ve Cumhuriyet merkez ban
kası mejrkez ve şubelerine tediye makamında ve
ya mübjadele maksadile getirilecek gümüş, nikel 

ve bronz; paraların miktan ne olursa olsun kabul 
edilir. 

Mübadele maksadile arzedilen paranın as
garî hajddi her nevi meskukât için beş liradır. 

Şu kadar ki merkez bankasında bu suretle 
toplanacak madenî meskukâtın bir milyon lira
lıktan piyadesi Hazine alacaklı hesabının karşı
lığı olacak kalacak ve tekrar tedavüle vazedil
meyen (miktar nisbetinde mezkûr hesabı cari 
bakiyesi mevkuf kalacaktır. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MAÎ>DE 7 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Gümüş para için kabul haddi 
yirmi ve on beş kuruşluk nikel para için beş ve 

bir kuruşluk nikel para için de bir lira ve bronz 
para için yirmi beş kuruştur. 

Malsandıklarma ve Cumhuriyet merkez ban
kası merkez ve şubelerine tediye makamında ge
tirilecek gümüş, nikel ve bronz paraların mikta
rı ne kadar olursa olsun kabul edilir. 

Mübadele için malsandıklarile Cumhuriyet 
merkez bankası merkez ve şubelerine getirilecek 
madenî para beş liradan aşağı olmamak üzere 
kabul edilerek değiştirilir. 

Şu kadar ki Merkez bankasında bu suretle 
toplanacak madenî meskukâtın bir milyon lira
lıktan ziyadesi Hazine alacaklı hesabının karşılı
ğı olarak kalacak ve tekrar tedavüle vazedil
meyen miktar nisbetinde mezkûr hesabı cari 
bakiyesi mevkuf kalacaktır. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Adliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 
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müşİü paralar dahi birinci fıkradaki esas daire
sinde madenî fiatlerle mubayaa edilir. 

MADDE İÛ — Bu kanunda yazılı muamelât, 
mübâyaat, ve sarfiyat muhasebei umumiye, mü
nakaşa, müzayede ve ihalât kanunlarına tâbi 
değildir. 

Basılacak paraların evsafı sairesi Maliye ve
kâletince tesbit edilir* 

MADDÎE 8 — Hükümetin teklifi ayneü 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE İÛ — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE İ l — Hükümetin teklifi ayneil MADDE 11 — Bu kanunun tatbikma müte
âllik bilûmum muamelât darphanenin mütedavil 
sermaye hesabından tedvir ve bu hususta muk-
tazi makina, alât ve edevat bedellerile darp
hane Ve damga matbaasının Hükümet merkezi-

MADDE 8 — Birinci maddede yazılı parala
rın tedavülde bulunan her hangi nevi madenî pa
ranın yerini tutmağa kâfi gelecek nisbette yeni 
para ihzar edilerek tedavül ve mübadeleye arze-
dildikçe o neve tekabül eden eski madenî para
ların tayin ve ilân edilecek tarihten itibaren bir 
sene hitamında tedavülü memnu olduğu Maliye 
vekâletince ilân olunur. Ancak bu müddetin 
inkızasından itibaren müteakip bir sene içinde 
malsandıklanna ve Hazineye devredilmek üze
re Merkez bankası ve şubelerine vuku bulacak 
f,ediyatta bu paralar kabul edilir. 

MADDE 9 — işbu kanunla tedavüle çıkarı
lan paraların itibarî kıymetleri haricinde bir fi-
atle ve tedavülden kaldırılmış olan eski madenî 
paraların da her hangi bir fiatle vasıtai müba
dele olarak istimali memnudur. 

Bu memnuiyet hilâfında hareket edenler is
timal ettikleri paralar müsadere edilmekle bera
ber yirmi misli para cezasile ve bu cezayi para 
ile ödemedikleri takdirde her yüz kuruş ve ke
sirlerine mukabil birer gün hapis cezasına mah
kûm olurlar. Tekerrürü halinde bu cezalar iki 
misline çıkarılır. 
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MADDİE 8 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibarî kıymetleri haricinde bir fiatla 
veya tedavülden kaldırılmış olan eski madenî 
paraların her hangi bir fiatla mübadele vasıta
sı olarak kullanılması memnudur. 

Bu memnuiyet hilâfında hareket edenlerin 
kullandıklar paralar zaptedilerek tanzim oluna
cak zabıt varakasile sulh mahkemesine sevkolu-
nur. 

Mahkemece itibarî kıymetlerinin haricinde bir 
fiatla parayı kullananlar hakkında bir liradan 
aşağı olmamak üzere kullanılan paranın yirmi 
misli ağır para cezası alınmasına hükmolunur. 
Zaptedilen para da hükmolunan cezanın infa
zında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış parayı sürmek iste
yenler hakkında da bu paraların musaderesile 
beraber bir ay kadar hapis ve beş liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edi
lir. 

MADDE İû — Hükümetin teklifi aynen 

MAÖDE İİ — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibarî kıymetleri haricinde bir fiat
la veya tedavülden kaldırılmış olan eski madenî 
paraların her hangi bir fiatla mübadele va
sıtası olarak kullanılması memnudur. 

Bu memnuiyet hilâfında hareket edenlerin 
kullandıkları paralar zaptedilerek tanzim olu
nacak zabıt varakasile sulh mahkemesine sev-
kolunur. 

Mahkemece itibarî kıymetlerinin haricin
de bir fiatla parayı kullananlar hakkında bir 
liradan aşağı olmamak üzere kullanılan paranın 
yirmi misli ağır para cezası alınmasına hük
molunur. Zaptedilen para da hükmolunan ce
zanın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış gümüş parayı sür
mek isteyenler hakkında da bu paraların mu
saderesile beraber bir aya kadar hapis ve beş 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
tatbik edilir. 

Tedavülden kaldırılan diğer ufaklıkları sür
mek isteyenler beş liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmişti]". 
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ne naklile tesisi için sarfedilecek mebaliğ dahi 
bu hesaptan tesviye olunur. 

Darphanece basılacak gümüş paralar kami
len merkez bankasına tevdi ve piyasadan çeki
lecek evrakı naktiye mukabilinde piyasaya çıka
rılır. Banyaka tevdi edilecek gümüş paraların 
itibarî kıymetinin % 40 i bu kanunun tatbikine 
müteallik masrafların karşılığı olarak Hazinenin 
alacaklı hesabı carisi matlubuna geçirilir ve 
% 60 i 1715 numaralı kanunun beşinci maddesi 
mucibince bankaya verilmiş olan Hazine tah
villerinin itfasına tahsis olunur. 

Mübadele hitamında artacak paradan yüz 
bin lirası darphanenin ve damga matbaasının mü-
tedavil sermayesine ve mütebakisi yine mez
kûr tahvillerin imhasına tahsis edilir. 

MADDE 12 — Maliye vekâleti bu kanunun 
tatbikatına başlanmasını teminen beş yüz bin 
lira kadar avans verebilir. 

MADDE 13 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinde mu-

MADDE 14 — Bu kanunu icraya Adliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

4 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
*Ş\ Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. İk. V. S. t. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

O. I. V. Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen 

tyADDE 13 — Hükümetin teklifi aynen 

Muvakkat madde — Hükümetin tayin edece
ği fint üzerinden eski gümüş meskukâtı Devlet 
alacaklarına mahsuben kabul etmeğe Maliye 
vekâleti mezundur. 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi aynen 

Muvakkat madde — Maliye encümeninin 
teklifi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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